
Zoek je babysit niet te ver
Alle info over de kinderoppasdienst 
van de Gezinsbond



Welkom bij de kinderoppasdienst 
van de Gezinsbond

De Gezinsbond komt op voor een meer gezins
vriendelijke samenleving. Daarom verdedigen 
we jouw belangen, organiseren we activiteiten 
en bieden we kortingen aan. Daarnaast kunnen 
leden ook beroep doen op een babysitter van de 
Gezinsbond.
We werken met plaatselijke coördinatoren in jouw 
buurt. Zij zoeken voor jou een babysit. De kinder
oppasdienst van de Gezinsbond is uniek voor ons 
land. Onze coördinatoren zijn allemaal vrijwil
ligers en de babysitters zijn meestal jongeren of 
studenten die een centje willen bijverdienen.

Waarvoor kan je een 
babysitter aanvragen?

SPORADISCH BABYSITTEN 
Wie er een avondje tussenuit wil of ‘s avonds eens 
de baan op moet, kan bij de plaatselijke kinder
oppasdienst terecht. De babysitter komt op je 
 kinderen letten en met hen spelen. Ook voor  
sporadische naschoolse opvang kunnen baby
sitters worden gezocht.

NIET VOOR DAGELIJKSE OPVANG,  
HUISHOUDELIJKE OF FAMILIALE ACTIVITEITEN
De babysitters zijn geen alternatieve kinderopvang 
of onthaalouder. Je kan hen niet vragen om te 
poetsen, strijken of koken. De babysit gaat ook niet 
mee op vakantie om op de kinderen te letten.

Hoe vraag ik een babysit aan?

 Om gebruik te maken van de kinderoppasdienst 
dien je lid te zijn van de Gezinsbond. Je kan lid 
worden via www.gezinsbond.be/lidworden.

 Vul je gegevens van je gezin aan op mijn.gezinsbond.be 
onder ‘gezin en lidmaatschap’. Als je profiel volledig 
is, vraag je een babysit aan via ‘Kinderoppas.

 Maak je voor het eerst kennis met de kinderoppas
dienst? Dan zal de coördinator je uitnodigen op 
een kennismakingsgesprek en de werking van de 
plaatselijke kinderoppasdienst uitleggen.

 De coördinator zal je uitleggen hoe je een babysit 
kan aanvragen. Dit verschilt van plaats tot plaats.

 Vraag de babysit minstens drie dagen op voorhand 
aan.

Hoeveel kost het? 

 Uurtarief      € 5
 Minimumtarief (< 2u)   € 10
 Overnachting (van 22u tot 8u)   € 25

(+ € 5 per uur voor de prestaties voor 22u en na 8u)

 Per oppasbeurt heb je één digitale credit nodig. 
Credits koop je online en je betaalt € 10 voor 5 
oppasbeurten.

 Een begonnen prestatieuur wordt aangerekend 
als een vol uur. Bijvoorbeeld: Als je van 18.00 uur 
tot 20.15 uur uit huis bent, betaal je voor 3 uren. 

 Zeg je de babysit last minute af? 
 Dan betaal je sowieso een 
 minimumvergoeding van € 10 
 + € 2 voor de credit. 

Tarieven vanaf 1/1/2019



Wat is er verzekerd?
 

 Tijdens het babysitten zijn zowel de babysitter als je 
kinderen verzekerd voor lichamelijke en materiële 
schade en ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

 Ook op weg van en naar het babysitten, is de  
babysit verzekerd. 

Afspraken met de babysit

 Maak met de babysit een aantal afspraken. Om 
wat uur dienen de kinderen te gaan slapen? Wat 
mogen je kinderen nog doen: Tv kijken? Iets eten 
of drinken? Moeten ze nog medicatie nemen? Hoe 
en waar kan je de ouders bereiken in noodgevallen?

 Voer wanneer je thuiskomt een kort gesprekje met 
de babysit: Hoe is alles verlopen? 

 De babysitter betaal je cash.

 Breng de babysit (indien afgesproken) terug naar 
huis. 

meer info

Gegevens lokale coördinator

Algemene informatie
Gezinsbond vzw 
Troonstraat 125, 1050 Brussel 
www.gezinsbond.be
kinderoppas@gezinsbond.be
02 507 89 66v.
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