
 

 
 

Stabiel gastouderbureau in tijden van crisis? 
 

Weer een gastouderbureau failliet. Geen leuk nieuws,  maar de harde feiten liegen er niet om.  
De afgelopen tijd zijn er veel kinderopvangorganisaties omgevallen waaronder ook gastouderbureaus. 

 
Prijsvechters versus stabiliteit 

De welbekende prijzenoorlog zoals we die allemaal kennen 
van de supermarktketens zien we helaas nu ook terug in de 

kinderopvang. Bureaus die de strijd aangaan op het gebied 

van 'de laagste prijzen' redden het niet. Het is onmogelijk om 
goed te functioneren als gastouderbureau met een minimaal 

budget.  
Goede opvang vraagt om geld en kennis.  

Daar mag je als ouder wel wat van verwachten. 

  
Er zijn bureaus die werken voor 25 euro per maand. Reken even mee: voor 300 euro per jaar moeten 

ze minstens twee keer per jaar de opvanglocatie bezoeken, risico-inventarisaties uitvoeren, de 
gastouders met kennis en kunde ondersteunen, bemiddelen, adviseren, evaluaties met hun klanten 

doen en niet te vergeten een sluitende kassiersfunctie uitvoeren. We noemen hier slechts een paar 

van de wettelijke eisen die aan gastouderbureaus worden gesteld; 25 euro is gewoon te weinig om te 
doen wat je moet en wil doen voor je klanten. 

 
Bron:  ViaViela 

  
Toevoeging GOB Kiddie Care 

Gastouderbureau ViaViela heeft bovenstaande tekst geschreven. Voor GOB Kiddie Care is deze tekst 

één en al herkenning en plaatsen wij deze tekst graag door op onze nieuwsbrief en website (natuurlijk 
met bronvermelding). 

 
GOB Kiddie Care is geen prijsvechter, wij vragen een reële prijs. En daarvoor krijgen onze klanten een 

stabiel gastouderbureau. Daarnaast ondersteunen wij de gastouders zo veel mogelijk door 

persoonlijke gesprekken, onze bereikbaarheid en laagdrempeligheid en middels themabijeenkomsten 
op gebied van pedagogiek en andere onderwerpen zoals veiligheid, voeding, etc. 

 
"De reden waarom Gastouderbureau Kiddie Care niet omvalt?" 

- GOB Kiddie Care heeft een volledig online gastouderadministratie. 
- Wij werken regionaal in Hoeksche Waard en omstreken. Dat betekent dat er korte lijnen zijn 

waardoor we eenvoudig persoonlijke aandacht kunnen geven. 

- GOB Kiddie Care is financieel gezond! 
- GOB Kiddie Care heeft geen duur kantoorpand 

- GOB Kiddie Care heeft geen duur personeel. 
- De administratie van GOB Kiddie Care is op orde. De GGD inspecties van de afgelopen jaren 

bevestigen dat. 

- GOB Kiddie Care geeft weinig geld uit aan marketing. Veel klanten vinden ons omdat we 
worden aangeraden door instanties of door kennissen welke ervaring hebben met GOB Kiddie 

Care. 
  

 

http://viaviela.blogspot.nl/

