
 

 

 

Van kennismakingsgesprek tot koppeling 
 

Inschrijving vraagouders: 

Wanneer u een gastouder zoekt kunt u zich inschrijven als nieuwe of bestaande ouder op 

deze site. 

De bemiddelingsmedewerker nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek waarin u kunt 

aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot de opvang. 

U ondertekent een overeenkomst en de bemiddelingsmedewerker gaat desgewenst voor u 

zoeken naar een geschikte gastouder. Heeft u zelf een gastouder dan wordt ook zij bezocht 

door de bemiddelingsmedewerker. Zie verder de procedure voor gastouders. 

Inschrijving gastouders: 

Wilt u gastouder worden dan belt of mailt u met de bemiddelingswerker (zie contact). Na een 

kennismakingsgesprek en een controle van uw huis en tuin op veiligheid, gezondheid en 

hygiëne, wordt u ingeschreven .  

Na het ondertekenen van een overeenkomst staat u officieel ingeschreven als gastouder bij 

het gastouderbureau. 

Bemiddeling: 

Als vraag en aanbod bekent is, wordt bekeken of een koppeling mogelijk is, vervolgens wordt 

een kennismakingsgesprek geregeld tussen gast – en vraagouder bij de gastouder thuis. Op 

verzoek van vraag of gastouder kan de bemiddelingsmedewerker hierbij aanwezig zijn. 

Na dit gesprek brengen beide partijen de bemiddelingsmedewerker op de hoogte van het 

verloop van het kennismakingsgesprek. Is dit gesprek door zowel de gast – als de vraagouder 

positief ervaren dan volgt er een koppelingsgesprek. Bij dit gesprek zijn de vraag- en 

gastouder aanwezig en de bemiddelingsmedewerker. Tijdens dit gesprek worden praktische 

zaken besproken maar ook zaken van pedagogische aard.  

Begeleiding: 

De bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau begeleidt de koppeling. Na een 

proeftijd van 2 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen vraag- en gastouder en 

de bemiddelingsmedewerkster om te zien of alles naar wens verloopt. Voor het verdere 

verloop van de koppeling bezoekt de bemiddelingsmedewerker minimaal 2 keer per jaar de 

gastouder. Op één van deze bezoeken wordt een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid 

uitgevoerd en tijdens het andere bezoek wordt de voortgang van de opvang besproken. 

 


