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Wie ik ben

Mijn naam is Winny, ik ben 38 jaar en sinds februari (2016) woon ik in Arnhem. Na altijd in 
Veenendaal gewoond te hebben en heel lang verloofd te zijn geweest met Arno, was het tijd om het leven 
weer even in beweging te zetten. We zijn het nieuwe jaar ingestormd door in januari te trouwen en een 
maand later te verhuizen. Arnhem voelde direct als thuis, door de combinatie van de gezellige stad, 
de fijne sfeer en het wonen te midden van prachtige parken en bossen om lekker te kunnen wandelen.
                                                                                                                                                            
Ook ben ik na de verhuizing weer teruggekeerd in mijn oude beroep, het werken met kinderen. En ook 
dat voelde als thuiskomen!! Ik heb 15 jaar voor een grote organisatie in de Kinderopvang gewerkt. De 
eerste jaren op de BSO, toen een tijdje ingevallen op alle verschillende leeftijdsgroepen, om vervolgens 
te kiezen voor een vaste baby-groep. Dat heb ik nog een aantal jaren gedaan, maar door allerlei ontwik-
kelingen en bezuinigingen veranderde er veel. Helaas paste de manier van werken steeds minder bij 
mij. Door de volle groepen, het regelmatig verplaatsen van leidsters en de constante druk, verplaatste 
het belang van het kind te vaak naar de achtergrond. Gebrek aan tijd, rust en ruimte voor de kinderen 
zorgde voor een chronisch gevoel van tekort schieten, dus besloot ik voor een tijdje wat anders te gaan 
doen. Dat werd de horeca. En ook al vond ik het heerlijk om rond te rennen en het volwassen gasten 
naar de zin te maken, ik geef toch liever een stel “kleine gastjes” een fijne dag!

De keus om weer met kinderen te gaan werken, maar dan kleinschaliger als gastouder aan huis, was 
de perfecte oplossing. Het intensieve contact dat je ontwikkeld met het gezin, geeft zoveel meer diep-
gang en daardoor voldoening. En er is volop ruimte om de kinderen in hun eigen initiatieven te vol-
gen, wat voor mij heel belangrijk is. Een onderdeel worden van het team van Zand op de mat, maakte 
het plaatje af, een visie waar ik me meteen in kon vinden.



Mijn visie

Iedereen moet kunnen ontdekken en zijn wie hij/zij is. Waar je talenten en interesses liggen, wat je 
lastig of spannend vind en waarom. Iedereen zou zichzelf moeten kunnen zijn en voelen dat dat ok 
is. Sommige dingen gaan vanzelf, met andere kun je worstelen. Ook van kinderen wordt tijdens het 
opgroeien al aardig wat verwacht.  

Alles begint met emotionele veiligheid, de basis van waaruit een kind met vertrouwen durft te gaan 
ontwikkelen en leren. Om die basis te geven en dat vertrouwen te creëren, is het voor mij als gastouder 
het voornaamste basisdoel om een warme en liefdevolle omgeving te scheppen waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen , ruimte voelen om zich te kunnen uiten, fouten mogen maken en daarvan 
met jouw begeleiding kunnen leren.
 
In het ontwikkelen van competenties/vaardigheden probeer ik met het aanbieden van activiteiten/
materiaal nieuwe uitdaging te bieden en creativiteit los te maken. Hierbij laat ik altijd de ruimte voor 
ideeën van de kinderen, omdat er niks leuker is dan met een geweldig bedachte activiteit te komen, 
vriendelijk bedankt te worden en dan vervolgens uitgelegd krijgen hoe het veel beter kan. Door hen 
daarin dan zelf enthousiast te volgen, zie je het zelfvertrouwen groeien en de creativiteit ook.
 
Ook het ontwikkelen van sociale vaardigheden is natuurlijk een belangrijk doel voor het vinden van 
een fijn plekje in de samenleving. Hoe ontwikkel je geduld en begrip voor een jonger broertje of zusje 
tijdens het spelen. Hoe leer je je boosheid of frustratie te uiten zonder fysiek te worden. Hoe geef je je 
grenzen aan in je spel met een vriendje of vriendinnetje. Hoe overleg je samen en los je een conflict 
op. Hoe vraag je ruimte voor jezelf om even je eigen ding te doen. In deze vaardigheden is mijn eigen 
houding hierin een voorbeeld. En door aan te voelen, helpen benoemen en zo nodig te sturen of hand-
vaten aan te bieden, probeer ik kinderen te helpen hierin zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te 
ontwikkelen.

Verder vind ik het belangrijk om samen met ouders 
op één lijn te zitten, zodat kinderen weten waar ze 
aan toe zijn, er duidelijkheid is. Ik vind het belang-
rijk dat er een vaste structuur/dagritme is, maar dat 
je daar soms ook op een flexibele manier invulling 
aan kan geven om op pad te kunnen bijvoorbeeld. Een 
flesvoeding geven kan ook op een bankje in het park.
 
Een streven is ook om zowel de ochtend als de 
middag een poosje lekker buiten zijn. Wandelen in 
de buurt, spelen in de speeltuin, op ontdekking in 
het park, de eendjes voeren, klimmen en rennen, of 
een boodschapje doen. Buiten zijn in de natuur geeft 
verbinding en brengt je bij jezelf. Kinderen kunnen 
er energie kwijt, of opdoen. Er is iedere dag wel iets 
nieuws te ontdekken en er wordt bewondering en 
respect voor de natuur ontwikkelt.



Gezinssamenstelling

Het heeft mijn voorkeur om meerdere dagen in de week binnen hetzelfde gezin te werken. En het liefst 
met kinderen van verschillende leeftijden. Mijn huidige gastgezin was dan ook gelijk de perfecte 
match. Daar zorg ik 3 dagen in de week voor 3 kinderen van 6 maanden, 2 jaar en 6 jaar.

Omgangsvormen/ normen en waarden

Wat ik belangrijk vind in de omgang met elkaar is vertrouwen, positiviteit, liefde en aandacht, 
eerlijkheid en respect hebben voor elkaar. Het op een goede manier leren omgaan met emoties en
het aangeven van je grenzen. Door deze eigenschappen zelf uit te stralen en kinderen hierin te 
stimuleren/sturen, hoop ik hun te kunnen ondersteunen in hun sociale ontwikkeling.

Afspraken over T.V. kijken, de computer/Ipad  en spelen met vriendjes

Dit gaat in overleg met ouders, omdat ik denk dat het voor kinderen duidelijk is als daar één lijn in 
zit. Wij hebben de afspraak dat aan het eind van de middag, als het tijd is om eten te gaan koken de 
T.V. aan mag en er een half uurtje met de Ipad gespeeld mag worden. In deze afspraak kon ik me goed 
vinden. Spelen met vriendjes moet altijd kunnen en gaat in goed overleg.

Voeding

Variatie, verse groenten en fruit en gezonde tussendoortjes vind ik erg belangrijk. Aan het eind van 
de dag mag er ook één snoepje of bijvoorbeeld een ijsje met mooi weer gepakt worden. Verder stimuleer 
ik kinderen goed en voldoende te eten, maar ga ik uit van de behoefte van het kind. Als een kind een 
keer wat minder trek heeft, bied ik gewoon op een later tijdstip nog wat aan en maak ik daar geen 
strijd van.

Huishouden

Bij het meedraaien bij een gezin in huis, horen voor mij vanzelfsprekend ook huishoudelijke taken. 
Even de vaatwasser in en uitruimen, een wasje opvouwen, stof afnemen en zorgen dat je alles weer 
netjes achterlaat. Ook kook ik aan het einde van de dag voor het gezin, zodat ze na thuiskomst gelijk 
fijn aan tafel kunnen.

Overdracht

Om ouders op de hoogte te houden, bijzonderheden over te dragen en een indruk te geven van de dag, 
schrijf ik iedere dag een verslagje in een schriftje. Aan het eind van de dag worden bijzonderheden ook 
even kort besproken, maar omdat er dan weinig tijd is, kan alles nog even rustig doorgelezen worden. 

*Praktische zaken zoals de kosten voor de opvang die ik bied, de dagen of opvangtijden die ik aan 
wil houden enzovoort, heb ik niet meegenomen in dit beleidsplan. Dit omdat ik op dit moment een 
volledige werkplek heb. 


