
 

 

                                     BEMIDDELINGSMEDEWERKER GEZOCHT 

                                                     Regio Noord-Nederland en West-Nederland. 

                                             

Op zoek naar een leuke baan in de gastouderopvang? Dan is gastouderbureau de Koters op zoek naar 

jou! 

Werk jij graag zelfstandig, heb je een pedagogische achtergrond maar ligt je hart bij een commerciële 

functie en ben je sterk in het contact met mensen? Dan is dit jouw baan! 

  

Gastouderbureau de Koters zoekt per direct een bemiddelingsmedewerker gastouderopvang. 

  

Samen met ons gedreven team ben je verantwoordelijk voor de optimale begeleiding van vraag- en 

gastouders. 

Het voeren van intake- en koppelingsgesprekken met nieuwe vraag- en gastouders vormt een 

belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Ook bewaak je de kwaliteit van de gastouderopvang 

door het uitvoeren van risico-inventarisaties voor veiligheid, en gezondheid en het voeren van 

evaluatiegesprekken met vraag- en gastouders. Dit alles digitaliseer je ook in de dossiers van ouders 

en gastouders. 

 

  

Wat ga je doen? 

  

Voor gemiddeld 1 tot 3 dagen per week werk je als bemiddelingsmedewerker vanuit huis. 

Werven en selecteren van vraag- en gastouders behoort tot je taken. 

Zo ook het voeren van intake- en koppelingsgesprekken met nieuwe vraag- en gastouders. 

Evalueren van de opvang met vraag- en gastouders. Jaarlijks de risico inventarisatie uitvoeren op 

locatie. En natuurlijk het inschrijven en het koppelen in het LRK.  Je hebt daarom ook contact met de 

gemeente en de GGD van jouw regio.  

En ook heel belangrijk is, het contact houden met jouw collega`s bemiddelingsmedewerkers van de 

koters. We hebben daarom 1x per kwartaal een vergadering gepland staan op een maandag. Onder 

het genot van een kopje koffie en een gezellige lunch bespreken we dan de in en outs van 

gastouderbureau de koters. 



 

 

  

Jouw profiel 

  

Om in de functie van bemiddelingsmedewerker aan de slag te kunnen gaan is jouw passie voor 

kinderen van groot belang. 

Mede door de grote mate van zelfstandigheid in deze functie is het belangrijk dat zowel de 

gastouder, de ouders als gastouderbureau de Koters volledig op je kunnen vertrouwen. 

Ook heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ben je daarnaast communicatief vaardig. 

 

 Functie-eisen 

  

Je hebt een Mbo+ werk- en denkniveau of een afgeronde pedagogische opleiding op tenminste 

MBO-3 niveau. 

Je bent in het bezit van rijbewijs (B) en een eigen auto. 

Kennis van wet- en regelgeving in gastouderopvang is een pre. 

Affiniteit met kinderopvang en/of gastouderopvang is een pre 

Vaardigheid in het omgaan met computer en internet. 

Je beheerst de Nederlandse taal. 
 

 

Belangrijke competenties: 

 ·         Zelfstandig, verantwoordelijk en accuraat. 

·         Motiverend, stimulerend 

·         Commercieel, sociaal, klantgericht. 

·         Representatief 

 

 

 



 

 

Arbeidsvoorwaarden 

  

1. In overleg met gastouderbureau de Koters bepaal je je eigen werkdagen en tijden.  

2. Wij bieden een 1 tot 24 uurs contract aan op ZZP basis. 

3. Je werkt volgens het pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau de Koters en wordt 

hierin begeleid. 

4. Verschillende malen per jaar bieden wij jou training, workshops en intervisiemomenten. 

5. Je ontvangt pedagogische ondersteuning door middel van nieuwsbrieven, uitgewerkte 

thema’s, enz. 

 

Gastouderbureau de Koters 

  

Gastouderbureau de Koters heeft al ruim 10 jaar ervaring in de gastouderopvang en is nog steeds 

groeiende. Wij staan open om van elkaar te leren. Openheid en eerlijkheid staan bij ons hoog in het 

vaandel. Dit dragen wij dan ook uit naar onze gastouders en ouders. 

Gastouderbureau de Koters brengt ouders en gastouders op een persoonlijke en betrokken manier 

bij elkaar en begeleidt alles rondom de opvang. 

Wij zijn open, transparant en flexibel en kunnen daardoor tegemoetkomen aan specifieke wensen 

van de ouder(s) en haar(hun) kind(eren). 

De kleinschaligheid van gastouderopvang draagt bij aan het warme, veilige en geborgen gevoel bij de 

opvang kinderen en daar doen wij het voor! 

Kijken en luisteren naar de behoeften van elk kind afzonderlijk is het uitgangspunt. De gastouders 

ondersteunen en stimuleren het kind, geven bevestiging en helpen hen over de drempel bij iets wat 

nog nieuw en spannend is. 

Elk kind is uniek en heeft eigen talenten. 

Ons doel is het kind te laten voelen dat het waardevol is en daardoor zal het een goed zelfbeeld 

ontwikkelen en zo zelfstandig en evenwichtig opgroeien. 

 

  

 



 

 

Meer weten? 

  

Wil jij graag weten wat gastouderbureau de Koters voor jou als bemiddelingsmedewerker kan 

betekenen en heb je interesse om bemiddelingsmedewerker te worden?  Stuur dan je motivatie en 

CV naar secretariaat@gastouderbureaudekoters.nl  t.n.v Sabrina van der Neut 

Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bekijken. 

  

Heb je nog vragen of wil je eerst meer informatie? 

  

Neem dan vrijblijvend contact op met ons op !!! 

  

Telefoon gastouderbureau de Koters: 024-3810757.  Of stuur ons 

een email: info@gastouderbureaudekoters.nl, een van onze medewerkers staat je graag te woord.  

                     

*Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. 

 

Misschien tot snel!! 
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