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Gastouderbureau Solo Bambini, ook voor u! 

 
 

Sinds 2006 verzorgt Gastouderbureau Solo Bambini gastouderopvang in heel Nederland. Naast de 

actuele wet- en regelgeving baseren wij ons ten aanzien van ons beleid tevens op de jarenlange 

ervaring (11 jaar) als gastouder van Hilde Roelands, directrice en eigenaar van Gastouderbureau 

Solo Bambini. 

 

Gastouderbureau Solo Bambini is een kleinschalig bureau dat zich kenmerkt door korte 

communicatielijnen, een goede prijs / kwaliteit verhouding, snelle reactie op vragen en snelle 

verwerking van aanmeldingen of wijzigen van gegevens. Daarnaast worden ontwikkelingen op het 

gebied van gastouderopvang op de voet gevolgd. 

 

Gastouderbureau Solo Bambini staat onder jaarlijkse inspectie van de GGD West-Brabant. De 

rapporten van deze inspecties, die steeds een positief resultaat opleveren kunt u inzien onder 

“nieuws” op onze website en vanaf 2011 ook in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen. 

 

Een overstap naar Gastouderbureau Solo Bambini levert u de volgende voordelen op: 

 

 Er wordt niet gewerkt met jaarcontracten; contracten kunnen met inachtneming van 2 

maanden opzegtermijn beëindigd worden. 

 Bij start van de opvang geldt voor ouders een proefperiode van 6 weken waarin de opvang 

per direct beëindigd kan worden. 

 Gezien het kleine team waarmee gewerkt wordt, kennen onze medewerkers al onze 

gastouders. 

 Jaarlijks wordt er samen met de gastouder een risico-inventarisatie op het gebied van 

veiligheid en gezondheid uitgevoerd op de locatie waar de opvang plaats vindt. Het verslag 

van de risico-inventarisatie is voor ouders in te zien op de opvanglocatie. 

 Jaarlijks vindt er met ouders en gastouders een evaluatiegesprek plaats. 

 Wij kunnen ouders helpen met het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Omdat u als 

ouder echter baas in eigen portemonnee bent, wordt deze toeslag altijd op uw eigen 

rekening gestort. 

 De inspraak van ouders is geregeld via onze Oudercommissie. 

 Gastouders krijgen gegarandeerd de door ouders betaalde vergoeding uitbetaald. Door de 

verplichte kassiersfunctie loopt het betalingsverkeer via ons bureau, waarbij wij de 

verantwoordelijkheid op ons nemen om betalingsherinneringen te versturen en indien 

noodzakelijk incasso trajecten op te starten. 

 Wij zijn aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Vereniging 

GastOuderBranche (VGOB). 
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 Voor situaties waar we samen niet uit kunnen komen, zijn wij aangesloten bij de Stichting 

Klachtencommissie Kinderopvang. Voor klachten van de oudercommissie waar we samen 

niet uitkomen zijn wij aangesloten bij de Klachtenkamer Kinderopvang. 

 

 

Heeft u, ouder of gastouder, na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u zich aanmelden, 

neem dan contact met ons op via 013-5083597 of via info@solobambini.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van Gastouderbureau Solo Bambini 

mailto:info@solobambini.nl

