Word jij
ondernemer
bij ViaViela?

Run je eigen
gastouderbureau
in jouw regio!
Je wil een eigen onderneming runnen, met alle
uitdaging en dynamiek die daarbij komen kijken.
Hard werken én de vrijheid hebben om zelf je
agenda in te delen.
Kortom: het ondernemerschap lonkt, maar je doet het liever niet
helemaal alleen. Heb je affiniteit met kinderen en lever je graag
een bijdrage aan hun ontwikkeling? Dan is ondernemen met
ViaViela iets voor jou. ViaViela biedt je de mogelijkheid een
goed lopend gastouderbureau over te nemen of om zelf een
gastouderbureau op te starten.

Wie zijn wij
Sinds de oprichting van Gastouderbureau
ViaViela in 2005, werken we volgens een
succesvolle franchiseformule. Onze lokale
franchisenemers leiden onze vestigingen.
Samen met de medewerkers begrijpen zij
als geen ander wat er speelt bij onze
gastouders en ouders.
Op dit moment werken er ongeveer 200 gedreven
mensen bij ViaViela, verspreid over 55 vestigingen en
het centrale kantoor in Brabant. Met onze gastouders
verzorgen wij de dagelijkse opvang voor zo’n 15.000
kinderen.

Wat verwachten
we van jou?
Een ViaViela gastouderbureau bestaat uit een
netwerk van zo’n 50 tot 200 gastouders die
samen al snel 100 tot 800 kinderen opvangen.
Als franchisenemer ben jij de spil tussen die
opvangrelaties.
Klinkt dynamisch? Dat is het ook. Zo stel je een eigen
jaarplan op en zorg je ervoor dat dit wordt uitgevoerd. Je
bent niet bang om je handen uit de mouwen te steken en
hebt dagelijks contact met gastouders en vraagouders. Je
brengt ze bij elkaar, sluit nieuwe contracten en beantwoordt
vragen. Ondertussen werf je nieuwe gastouders en vraagouders en bewaak je de kwaliteit van de opvang. Dit doe
je door het bezoeken van opvanglocaties, het voeren van
evaluatiegesprekken en het ondersteunen van gastouders
op pedagogisch vlak.

Een echte ViaViela
Franchisenemer is:

Deskundig

Verantwoordelijk

Ondernemend

Je bent deskundig op verschillende vlakken.
Je bent goed in gespreksvoering, kunt jezelf
presenteren en weet mensen te overtuigen.
Daarnaast ben je organisatorisch sterk: je
richt processen efficiënt in en kunt anderen
hierop aansturen. Je hebt affiniteit met onze
branche. Ervaring in de kinderopvang is een pré,
maar zeker geen noodzaak. Heb je al kennis en
vaardigheden op het gebied van pedagogiek,
dan is dat mooi meegenomen. Heb je dat nog
niet, dan leren wij het je.

Jij neemt de verantwoordelijkheid voor
het runnen van je eigen gastouderbureau
en dus voor de opvang van heel veel kinderen.
Je bent verstandig en weet wat je doet.
Daarnaast heb je lef, toon je daadkracht en
durf je besluiten te nemen. Uiteindelijk ben jij
verantwoordelijk voor je eigen succes.

Je hebt zakelijk inzicht en weet wat je
moet doen om succesvol te zijn. Je bruist
van energie en ideeën om lokaal aan de slag
te gaan. Je bent ambitieus, gepassioneerd
en wordt gedreven door resultaat. Daarnaast
toon je je ondernemerschap door een brede
interesse waarmee je gemakkelijk contacten
legt, je bent een echte netwerker.

Onze
samenwerking
Samen verzorgen we de bemiddeling en begeleiding
van de gastouders in jouw regio. Jij vanuit je vestiging en
persoonlijk op locatie bij de gastouder, wij vanuit ons centrale
kantoor. Je ervaart vanaf dag één de voordelen van onze
samenwerking in de vorm van bewezen effectieve marketingen communicatiemiddelen, een gedigitaliseerde omgeving en
de door ons ontwikkelde dienstverlening.

Je eerste periode
Het opstarttraject duurt in totaal 3 maanden.
In deze periode helpen we je jouw eigen bedrijf
opzetten en leer je alles over de branche en
onze werkwijze.

Vaste onderdelen van dit traject zijn:
 Opleidingsdagen met workshops op het gebied
van wet- en regelgeving, dienstverlening, pedagogiek,
leadopvolging en marketing
 Een aantal korte online modules
 Meelopen met een ervaren vestiging
 Inspectie door de GGD voor de opname van jouw
gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang
Na dit traject ga je aan de slag. Je kijkt welke gastouders in
jouw gebied zich eerder bij ons hebben gemeld en onderzoekt
de mogelijkheden tot bemiddeling. Ook staan er al vraagouders
klaar om door jou bemiddeld te worden.
Kun je een portefeuille overnemen, dan maak je zo snel
mogelijk kennis met alle gastouders en vraagouders. Verder
regel je alles op administratief gebied, zodat de opvang na
overname gewoon door kan lopen.

De voordelen
van ondernemen
met ViaViela
Een van de belangrijkste dingen die wij voor

Verder ondersteunen we je op de
volgende gebieden:
Begeleiding gast- en vraagouders;

pedagogisch beleid, kwaliteitshuis, ViaViela
Vakopleiding, draaiboeken voor themabijeenkomsten en workshops; risicoinventarisatie, toestemmingsformulieren,
evaluatieformulieren etc.

je doen, is het aanleveren van vraag- en
gastouderleads. Deze hebben wij zelfs al voor
je opgevolgd en zijn kansrijk om direct mee aan
de slag te gaan.

Juridisch;

Wet kinderopvang, toetsingskaders,
overeenkomsten vraag- en gastouders,
franchise-afspraken etc.

Commercie;

ViaViela.nl, gastoudermap, oudergids,
marketingmaterialen, klantenservice, offertes
etc.

Administratie;

financiële verwerking betalingen, volledig
geïntegreerde online klantenportal,
jaaropgaves gast- en vraagouders etc.

Wat andere franchisenemers zeggen
Karlijn Peters

Janneke en
Eduard Gijsbers

Mira Schmidt-Diemel

Huiselijke opvang

Samen groeien

Fijn inwerktraject

Pas toen ik mijn eerste kindje verwachtte en op zoek ging
naar rustige, huiselijke kinderopvang, kwam ik in aanraking
met gastouderopvang. De fijne opvang die ik bij onze eigen
gastouder heb ervaren met ons eerste en inmiddels ook
tweede zoontje, gun ik ieder kind en iedere ouder. Daar zet ik
me nu vol overgave voor in.

Je kunt ons gerust ondernemers met een ‘ViaViela-hart’
noemen, want we zijn al meer dan 12,5 jaar houders van onze
vestiging. De afgelopen jaren zijn we blijven groeien. Inmiddels
verzorgen we, samen met twee medewerkers, de bemiddeling
en begeleiding van ouders en gastouders in een uitgestrekt

Door de komst van onze dochter in 2017 waren mijn man en ik
zelf op zoek naar een gastouder. Zo kwam ik in aanraking met
ViaViela. Toen ik zag dat er een positie beschikbaar was voor de
regio Alkmaar, vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Dit wilde ik
gaan doen! Er volgden een uitgebreide kennismakingsprocedure
en een grondig inwerktraject, zowel op het centrale kantoor als
bij andere franchisenemers.

Ideale combi
Voordat ik bij ViaViela begon, was ik mijzelf aan het oriënteren
op een nieuwe baan. Ik wilde meer gaan doen met mijn
vooropleiding in de ontwikkelingspsychologie, binnen een
commerciële functie. Bovendien wilde ik niet alleen op kantoor
zitten, maar ook in het veld werkzaam zijn. Ik had een lijstje
gemaakt met wensen waaraan mijn werk moest voldoen. De
wensen op dit lijstje pasten beter bij het opzetten van een
eigen onderneming dan bij een functie in loondienst. Toen de
positie voor franchisenemer bij ViaViela voorbijkwam, wist ik het
daarom meteen: dit zocht ik!

Altijd anders
Het leukste aan dit werk vind ik de afwisseling. Zo doe ik het ene
moment mijn administratie om daarna in de auto te stappen,
op weg naar een afspraak met een ouder of gastouder. Die
verschillende contacten, het geven van advies en het delen van
kennis, maken dat dit werk nooit verveelt. Zoals ik al zei: ik weet
zelf hoe fijn gastouderopvang is, voor je kind en voor jezelf als
ouder. Dus dat ik daar andere mensen ook blij mee kan maken,
vind ik geweldig.

postcodegebied in de regio Almelo-Deventer.

Echtpaar & ondernemers
Wij kiezen er als echtpaar bewust voor om samen te
ondernemen. Het voordeel hiervan is dat we helemaal op
elkaar zijn ingespeeld en snel kunnen schakelen. Binnen onze
gestructureerde werkwijze vullen we elkaar aan en vervangen
we elkaar waar nodig. Zo zijn we volledig op de hoogte van alles
wat er speelt bij onze gastouders en de gezinnen waarvoor
zij opvang verzorgen. Dat maakt onze aanpak persoonlijk en

Goede basis

deskundig.

Hoewel ik niet uit de kinderopvanghoek kom, vormen mijn
opleiding aan de Hoge Hotelschool Maastricht en mijn
commerciële werkervaring een goede match met het
ondernemerschap. Daarnaast heb ik mijn persoonlijke
interesse in alles wat met de opvoeding van kinderen te
maken heeft, aangevuld met een pedagogische cursus voor
gastouderbureaus.

Collega’s dichtbij

Vrij en veelzijdig

Bij ViaViela sta je als ondernemer niet alleen. Er is veel contact
met collega-franchisenemers: we wisselen ideeën uit, leren van
elkaar en ontwikkelen samen met het centrale kantoor nieuwe
manieren om onze dienstverlening nog beter te maken. En zijn
er vragen? Dan kunnen wij, en de bij ons aangesloten ouders
en gastouders, altijd terecht bij de landelijke Klantenservice.
Kortom, samenwerken met ViaViela, is werken binnen een groot
netwerk van collega’s.

Inmiddels werk ik ruim een jaar als franchisenemer en van
die keuze heb ik nog geen moment spijt gehad. Ik ben vrij om
mijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en heb tegelijkertijd
een professioneel centraal kantoor achter me staan. Ik werk
vanuit huis en kan voor veel afspraken de fiets pakken. De
afwisseling tussen de gesprekken met ouders en gastouders,
het voeren van de administratie en het samenwerken met
andere instanties maakt mijn werk heel veelzijdig. En wat voor
mij belangrijk is: ik ontmoet veel nieuwe mensen en leer iedere
dag wel wat nieuws.

Veelgestelde vragen
Kan ik franchisenemer worden en mijn reguliere baan behouden?

Welke opstart- en investeringskosten zijn er?

Soms kiezen kandidaten ervoor om tijdens het opstarttraject enkele dagen per week te
blijven werken. De gebieden die ViaViela exploiteert zijn echter van zo’n grootte, dat je snel
zult merken dat je bedrijf al je tijd en aandacht vraagt. Dat maakt ViaViela ook zo succesvol.
Een juiste focus vanaf het begin, is wat ons betreft de basis voor een goed draaiende
vestiging. Vanuit huis werken betekent wel dat je je eigen tijd flexibel in kunt delen. Er zijn
franchisenemers die meer dan fulltime werken, anderen kiezen ervoor om personeel in te

ViaViela kent geen basis entree fee. Wel moet je enkele maanden zonder inkomen
kunnen overbruggen: wij organiseren namelijk een opstart- en inwerktraject dat 3
maanden duurt. Precies de tijd die nodig is om te komen van de oprichting van je bedrijf
tot inspectie door de GGD en opname in het landelijk register kinderopvang (LRK).
Om geregistreerd te kunnen worden, is ook een registratie in het personenregister
kinderopvang nodig (PRK). Mogelijk brengt je gemeente legeskosten in rekening voor je
registratie, deze variëren van € 0,- tot € 1.000,-. Na je registratie ga je aan de slag en bouw
je je inkomen in de daaropvolgende maanden op.

zetten. Zij werken zelf 3 tot 4 dagen per week.

Waarom zou ik franchisenemer worden bij ViaViela?
ViaViela is het grootste gastouderbureau van Nederland, met een grote
naamsbekendheid én alle kennis en kunde op het gebied van gastouderopvang. Veel
gastouders en vraagouders kiezen daarom voor ons. Bovendien bieden we jou alle
ondersteuning die je nodig hebt. Met als belangrijkste factor: het aanleveren van zowel

In de meeste gebieden is er een mogelijkheid tot het overnemen van een
klantenportefeuille. In dat geval wordt er wel een investering van je gevraagd. Het voordeel
van een overname is dat je, zodra je van start gaat, direct omzet genereert. Ook helpt dit
netwerk bij je verdere groei. De kosten voor het overnemen van een portefeuille variëren
sterk en hangen af van diverse factoren, waaronder het aantal klanten in de portefeuille.
Overnamebedragen lopen uiteen van € 3.000,- tot € 100.000,- en kunnen deels
gefinancierd worden.

vraag- als gastouderleads.

Wat zijn mijn inkomsten?
Ouders betalen maandelijks bureauvergoeding, die bedragen samen vormen jouw
inkomsten. Een deel hiervan draag je af aan ViaViela. ViaViela exploiteert succesvolle
gastouderbureaus en streeft een groei-ambitie na. In alle werkgebieden is groei mogelijk
om op termijn een ruim fulltime inkomen te realiseren. De meeste gebieden hebben na
enige tijd zelfs een dusdanige omvang, dat de inzet van personeel wenselijk is. Hoe snel
je deze groei doormaakt, hangt grotendeels af van je eigen inzet. Jij bent immers zelf de
belangrijkste kracht achter jouw succes, ViaViela biedt je alleen de juiste opstap.

‘Tevreden ouders en gastouders,
gelukkige kinderen en een succesvol
eigen bedrijf runnen met de juiste
ondersteuning.
Dat is ondernemen met ViaViela!’

