
 
 

Word franchisenemer / consulent 

 
Zelfstandig ondernemen 

Ben je ondernemend en 
dienstverlenend? Begin dan je 
eigen onderneming samen met 
Gastouderbureau NL 

 

Ondersteuning 

Sluit je aan bij onze 
franchiseformule en profiteer 
van de ervaring, kennis en 
ondersteuning van 
Gastouderbureau NL 

 

Snelle opzet 

Start snel en bespaar 
opstartkosten door 
aanwezige kennis, 
documentatie en 
promotiemateriaal. 

 

 
Geeft het je voldoening om kinderopvang te regelen voor ouder(s)? Maakt het idee van 
een eigen onderneming je enthousiast? Ben je daarnaast gedreven om een succes te 
maken van je onderneming door een klantenbestand op te bouwen en uit te breiden? 
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe ondernemende, daadkrachtige en enthousiaste 
franchisenemer! 

 
 

De ideale consulent 
Als franchisenemer ben je het persoonlijke contactpersoon van je Gastouderbureau NL 
vestiging en ga je aan de slag als consulent voor de werkende of studerende ouder(s). Je 
bent verantwoordelijk voor de opbouw en uitbreiding van het klantenbestand in jouw regio. 
Aan de hand van de klantvraag uit je regio zorg je voor de juiste match en regel je passende 
gastouderopvang bij de gastouder of ouder. Samen werken we aan een professioneel 
gastoudernetwerk in Nederland.  

Je bent sterk in de communicatie, beschikt over organisatietalent en bent ondernemend en 
gedreven. Zowel om alles goed te regelen voor je klanten, als om succes te maken van je 
onderneming. 
 

 



Je beschikt over en bent:       

 MBO/HBO werk- en denkniveau 
 Ervaren in de kinderopvang 
 Ondernemend en ambitieus 
 Organisatietalent 
 Communicatief vaardig 
 Dienstverlenende instelling 
 Affiniteit met kinderen, opvoeden en ontwikkeling. 
 In bezit van telefoon, auto en computer 

 
 
Wat bieden wij: 
 

 Werken vanuit je eigen huis. 
 Eigen werkgebied. 
 Online administratie. 
 Persoonlijke ondersteuning op locatie. 
 Marketing ondersteuning. 
 Commercieel ingesteld. 
 Website gobnl.nl en gastoudernederland.nl  
 Gebruik van merk en marketing 
 Scholing 

 

Meer informatie? 
Heb je interesse om franchisenemer te worden? Vul het contactformulier in de op website van 
www.gobnl.nl t.a.v. Cees Klarenbeek 

 

 

Openstaande vacatures 

 

 Regio Zwolle 
 Regio Assen 
 Regio Utrecht 
 Regio Amsterdam 
 Regio Breda 
 Regio Apeldoorn 
 Regio Rotterdam 

 

 

 Regio Flevopolder 
 Regio Noord Holland 
 Regio Den Haag 
 Regio Arnhem 
 Regio Middelburg 
 Regio Tilburg 
 Regio Gouda 

 



  

 

 
 

  
 

 


