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Beste kandidaat onthaalouder,
Vanuit de dienst voor onthaalgezinnen hebben wij ondervonden dat de beslissing
nemen om onthaalouder te worden niet altijd zo eenvoudig is. Daarom geven we
deze tekst mee als aanzet om alles eens rustig in overweging te nemen, voor je de
beslissing neemt om onthaalouder te worden.
Wij zijn voor het samenstellen van deze tekst te rade gegaan bij mensen die al
jarenlang ervaring hebben als onthaalouder bij onze dienst. Zij vertelden ons een
aantal zaken die belangrijk zijn voor jou …
Tussen de tekst door staan een aantal punten in schuine en vetgedrukte letters.
Neem ze achteraf nog eens door en bespreek ze samen met je echtgenoot.

Waarom wil je eigenlijk onthaalouder worden?
Sommigen kiezen ervoor omdat ze al geruime tijd werkloos zijn. Aan anderen wordt
door de familie of kennissen gevraagd om een kindje bij te houden. Er zijn er ook die
de stap zetten omdat ze naast de opvoeding van eigen kinderen graag nog voor een
ander kindje willen zorgen. Het kan best zijn dat jij nog een andere reden hebt…
Waarschijnlijk speelt het financiële ook een rol, dat kunnen wij begrijpen. Toch willen
wij één en ander duidelijk stellen om misverstanden te vermijden. Als onthaalouder
kan je inderdaad een cent bijverdienen, maar je mag nooit rekenen op een vast
bedrag per maand. Per kind per dag wordt wel een onkostenvergoeding betaald,
maar daarvan moet je zorgen voor gezonde voeding, een voldoende verwarmde
speelomgeving, lakentjes voor het bedje en aan de leeftijd aangepast speelgoed.
De onkostenvergoeding ontvang je alleen voor de dagen waarop het kindje bij je
aanwezig is. Hoeveel dagen dat is per maand, is afhankelijk van het opvangplan dat
samen met de ouders wordt afgesproken. Toch kunnen wij nooit garanderen dat een
kindje regelmatig zal komen.
De vergoeding die je als onthaalouder verdiend is echter wel vrij van belastingen als
je aangesloten bent bij een dienst.
Sinds 01/04/2003 hebben onthaalouders een beperkt sociaal statuut. Bij
afwezigheden van de kinderen buiten jou wil om, bijvoorbeeld bij ziekte van het kind
of verlof van de ouders, is er een uitkering van de RVA voorzien.
Bij ziekte van de onthaalouder is er een uitkering van het ziekenfonds voorzien.
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Bij het nemen van vakantie (max.20dagen) worden er sociale rechten opgebouwd,
maar geen vakantiegeld uitbetaald.
Bij elke dag dat je een kindje opvangt bouw je je pensioenuitkering op.
Een onthaalouder mag maximaal 4 kinderen voltijds opvangen. Het aantal
arbeidsdagen in een maand vermenigvuldigd met 4 is het maximum aantal
prestatiedagen dat mag gewerkt worden, eigen kinderen beneden de 6 jaar
inbegrepen.
Wat ook je motieven zijn om onthaalouder te worden, je idealisme en
een warm hart voor kinderen moeten de doorslag geven!
De onkostenvergoeding is aardig meegenomen.
Wanneer je overdag instaat voor de opvoeding van onthaalkindjes en daar ook voor
vergoed wordt, zal je een groot deel van je huishoudelijk werk moeten verschuiven
naar momenten dat er geen kinderen zijn, of dat ze slapen. Dat betekent dat je je
werk in je gezin zal moeten reorganiseren.
Als je toch je huishoudelijk werk probeert te doen in het bijzijn van de kinderen zal je
vlug merken dat jij en de kinderen er alleen maar zenuwachtig van worden.
Als je de verantwoordelijkheid op je neemt om kinderen van anderen op te voeden,
dan moet je er rekening mee houden dat die kinderen voorrang hebben op je
huishoudelijk werk.
Je werk plannen als de kinderen er zijn wordt moeilijk want met kinderen kan je
moeilijk plannen. Er kunnen altijd onvoorziene dingen gebeuren.
Met de kinderen bezig zijn wordt je belangrijkste taak overdag. Elk kind heeft
behoefte aan aandacht, verzorging, eten en rust. Dat het een vermoeiende dagtaak
wordt staat vast!
Overloop eens hoe je dagindeling er momenteel uitziet. Kan je je
huishoudelijk werk anders organiseren? Kan en wil je een ganse dag
vrijmaken om met kinderen bezig te zijn?
Als je de beslissing neemt om andere kinderen op te vangen, wil dit ook zeggen dat
kinderen welkom zijn in je leefruimte. Kinderen voelen zich niet gelukkig in een te
kleine leefruimte. Hou er dus rekening mee dat zij behoefte hebben aan ruimte!
Er zullen in je huiskamer zeker voorwerpen zijn die niet bestemd zijn voor kleine
kinderhanden (vb een televisie, een meubel, een plant,…). Je kan gerust aan
kinderen leren dat die dingen geen speelgoed zijn en dat ze er niet mogen
aankomen. Vermijd echter dat de ene 'neen' opgevolgd wordt door de andere. Zorg
voor voldoende veilige speelruimte. Dat kan heel wat problemen voorkomen.
Als er bijvoorbeeld een kachel aanwezig is, is het noodzakelijk daar een
beschermhekje voor te plaatsen. Ook een box, relax en kinderstoel worden deel van
je interieur.
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Voldoende veilige speelruimte is een noodzaak. Kijk eens rond in je
huis op de hoogte van een kind. Is alles kindvriendelijk en veilig?
Kinderen eisen de hele dag je aandacht op, ze vragen veel energie van je. Waar
kleine kinderen zijn is er veel leven in huis. Lawaai en drukte horen er nu eenmaal
bij. Wil je niet in een stress-situatie belanden is kalm blijven de boodschap.
Makkelijk gezegd, maar alleen haalbaar als je je 100 % fit voelt en je vrij bent van al
te grote zorgen.
Ga eens bij jezelf na of je je over het algemeen gezond en fit voelt. Dit
is een noodzaak!
Belangrijk is dat je echtgenoot volledig achter je beslissing staat. Als je man veel van
kinderen houdt en af en toe een handje helpt zal dit zeker een welkome steun voor
je zijn. Het is prettig als je 's avonds met je verhaal van de dag - met vrolijke en
moeilijke momenten -bij je echtgenoot terecht kan. Af en toe je hart luchten kan
deugd doen.
Bespreek met je echtgenoot je plannen om opvanggezin te worden.
Staat hij volledig achter deze beslissing? Weet dat de instemming
van je man een noodzaak is! ! !
Eigen kinderen zullen je aandacht moeten leren delen met de onthaalkinderen. Dat
is niet altijd even gemakkelijk voor hen. Soms vinden eigen kinderen het wel eens
vervelend dat speelgoed, speelterrein en in vele gevallen de slaapkamer nu ook
ingenomen wordt door andere kinderen. Voor schoolgaande kinderen is het
eveneens een aanpassing. Ze worden wel eens gestoord tijdens het maken van hun
huiswerk. Wanneer een baby rust mogen ze niet teveel lawaai maken. Kortom, ook
voor de eigen kinderen vraagt het soepelheid en aanpassing. Anderzijds is het zo
dat veel kinderen van onthaalouders blij zijn dat er andere kinderen komen.
Onthaalkinderen worden dan speelkameraden.
Licht je kind in over je plannen om onthaalouder te worden. Vertel
over de voor- en nadelen ervan. Belangrijk is dat je eigen kinderen
het leuk vinden dat er andere kinderen in huis komen.
Besef goed dat je als onthaalouder aan je huis gebonden bent.
Zaken die vanzelfsprekend lijken worden moeilijk of niet meer mogelijk; de kinderen
naar school brengen en gaan afhalen, een bezoekje brengen of bezoek
ontvangen,... Een onthaalkindje mag immers nooit alleen gelaten worden, zelfs niet
eventjes!!! Een gezellig babbeltje met een vriendin lijkt ons moeilijk te combineren
met bezig zijn met de kinderen. Al dan niet kunnen gaan wandelen hangt af van veel
factoren; weersomstandigheden, om maar niet te spreken van het leefritme dat voor
elk kind verschillend kan zijn: eten, slapen, een verse luier,…
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Als onthaalouder ben je aan huis gebonden. Graag thuis zijn is dus
een voorwaarde. Buiten het contact met de ouders van je kinderen zal
je gedurende de opvangdagen weinig of niet de kans hebben om
andere mensen te ontmoeten. Er even tussenuit of contact met
andere volwassenen wordt moeilijk of zelfs onmogelijk. Het moet
verschoven worden naar avonduren, weekends of vrije dagen.
De verantwoordelijkheid die je draagt over onthaalkinderen mag niet onderschat
worden. Een klein ongelukje, een schrammetje, wat er ook gebeurt, de ouders
verwachten uitleg en verantwoording.
De verantwoordelijkheid om voor andere kinderen te zorgen is groot.
Ouders krijgen de mogelijkheid om een onthaalouder te kiezen voor hun kindje.
Een onthaalouder heeft de vrijheid om een kindje al dan niet te aanvaarden. Het is
belangrijk dat in een eerste contact met ouders de onthaalouder duidelijk kan stellen
wat ouders al dan niet van hen kunnen verwachten, uiteraard rekening houdende
met de richtlijnen van de dienst.
Het is belangrijk dat een onthaalouder naar ouders toe kan verwoorden hoe zij
opvoeden zien, hoe zij denken over straffen en belonen, wat wel en niet mag, streng
of soepel zijn, …
Als onthaalouder moet je wel weten dat de ouders de hoofdverantwoordelijken
blijven in de opvoeding van het kind.
Het eerste gesprek tussen ouders en onthaalouder kan doorslaggevend zijn voor de
beslissing of een kindje al dan niet komt. Als je als onthaalouder voelt dat het niet
klikt, dat je je niet kan verzoenen met de wensen of de levensstijl van de ouders,
haak dan af. Een goede start is zeer belangrijk voor het verdere verloop van de
opvang. Immers, met de ouders zal gedurende de periode dat het kind bij je verblijft
veel gepraat worden over opvoeding, zindelijk worden, voeding, ontwikkeling van het
kind,…
Gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden, af en toe zal het waarschijnlijk
nodig zijn de ouders hieraan te herinneren, vriendelijk doch vastberaden.
Houdt er rekening mee dat niet iedereen dezelfde inhoud geeft aan begrippen zoals
verzorgd zijn, gezonde voeding, op tijd komen, …
Als je kiest om onthaalouder te worden betekent dat ook dat je kan aanvaarden dat
andere ouders kiezen om te blijven werken. Wanneer je een moeder veroordeelt die
uit werken gaat, zal dit eerder dan je denkt aangevoeld worden door de ouders en
kan dit een probleem veroorzaken.
Kan jij kenbaar maken aan anderen hoe jij opvoeden ziet? Kan jij
openstaan voor andere ideeën en principes, zonder je eigen waarden te
verloochenen of te verliezen?
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Aansluiten bij een dienst betekent dat je als onthaalouder één en ander van de
dienst mag verwachten, maar anderzijds stelt de dienst ook verwachtingen naar jou
toe.
Je geniet vrijstelling van belastingen op je maandelijkse onkostenvergoeding en je
dient je niet te onderwerpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen.

De dienst sluit een verzekering af voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de
onthaalouder en voor de lichamelijke schade voor de onthaalkindjes tijdens hun
verblijf in jouw gezin onder jouw toezicht! Materiële schade veroorzaakt door een
onthaalkindje aan uw goederen is niet verzekerd! ! !
Bij grote of kleine problemen kan u steeds bij de dienstverantwoordelijke terecht.
Zij geven je graag informatie over allerlei zaken in verband met verzorging en
opvoeding van baby en peuter (vaccinaties, gezonde voeding, zindelijk worden,…)
Je mag rekenen op de steun van de maatschappelijk assistenten die je begeleiden.
Ze verwachten dat je met de grootste zorg en toewijding de onthaalkinderen
opvoedt, dat je de voorwaarden gesteld in het huishoudelijk reglement stipt
naleeft. Ook dat je daarnaast actief meewerkt aan de uitbouw van de dienst en dat
je deelneemt aan de informatie- en vormingsavonden die ze organiseren.
Een goede relatie tussen de dienstverantwoordelijke en de onthaalouder is een
noodzaak. Vanuit openheid, echtheid en eerlijkheid ten overstaan van elkaar dient
er een vertrouwensrelatie te groeien.
Tussen de dienst en de onthaalouder groeit er een wisselwerking
gebaseerd op wederzijdse inzet, eerlijkheid en begrip.
In deze tekst hebben we geprobeerd je aan het denken te zetten over de keuze om
onthaalouder te worden, de labiele bijverdienste, de invloed op je huishoudelijk
werk, leefruimte, je gezin, of je gezondheid het aankan,…
We legden ook de nadruk op het aan huis gebonden zijn, de verantwoordelijkheid
die je op je neemt en de relatie die je met de ouders zal opbouwen.
Tevens probeerden we je duidelijk te maken van welk belang je eigen visie over
opvoeding is en schetsen we de rol van de dienst en de taak van de
dienstverantwoordelijke binnen de dienst.
Het lag in onze bedoeling om met deze brochure een zo realistisch mogelijk beeld te
scheppen om u, kandidaat onthaalouder op weg te helpen.
Iemand met een zonnig karakter die bewust kiest om onthaalouder te zijn, zal elke
dag kunnen genieten van het zien opgroeien van kinderen. De kleintjes zullen ook
voelen dat je ervoor kiest om met hen te spelen, hen te verzorgen, kortom met hen
bezig te zijn. Pas dan zal je als onthaalouder betaald worden met vriendschap van
kinderen en ouders. De dagen dat je niet werkt zal je ze soms missen en de
kinderen jou ook!
Voor wie een groot hart heeft voor kinderen en het echt goed bedoelt worden veel
dingen eenvoudiger. De scherpe kanten zijn er dan af.
Als je echt van kinderen houdt en er graag mee bezig bent zal je in je werk van
5

6
onthaalouder veel voldoening vinden. Voor verdere inlichtingen, vragen en
opmerkingen kan je steeds bij de dienstverantwoordelijke terech
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