
 

Persbericht 

    

     

  

PERSBERICHT 

  

Stichting Nysa wordt de brancheorganisatie 

voor alle gastouders in Nederland!  

  

  



 

 

 

 

  

 

WORMERVEER -    Het bestuur van Nysa, de beroepsorganisatie voor 

zelfstandige gastouders, heeft besloten met ingang van 1 januari 2018 de stap 

te zetten naar een brancheorganisatie voor alle gastouders in Nederland. 

 

In juni 2017 is door Nysa een klachtenbemiddelingsloket ingericht waar 

gastouders terecht kunnen met vragen, het laten checken van 

contracten, algemene voorwaarden en voor advies. Door de vele contacten met 

gastouders en de constatering dat er grote behoefte is aan deskundige hulp en 

advies zijn wij ervan overtuigd dat de belangen van deze grote groep 

gastouders (circa 33.000) behartigt moeten worden.  

 

Nysa neemt deel aan het Project kwaliteitsbevordering gastouderopvang  van 

het Ministerie van Sociale Zaken, er is nauw contact met het Klachtenloket 

Kinderopvang en met andere relevante partijen in de gastouderbranche. Achter 

de schermen wordt hard gewerkt aan een reeks van nieuwe voorstellen ter 

bevordering van de professionaliteit en kwaliteit binnen de gastouderopvang. 

Begin 2018 zal hier meer bekend over worden gemaakt.  

 

 
 



 

 

Wat kun je van ons verwachten in 2018:  

 

 

 

 

In 2018 worden er VAKGROEPEN ingericht om de focus op de specifieke 

belangen en behoeftes van de verschillende soorten gastouders te leggen: 

• ZZP Gastouder -  zelfstandig ondernemer 

• Gastouder -  overige inkomsten  

• Nanny -  gastouder bij de vraagouders thuis 

  

De bijeenkomsten zullen volgend jaar ook een nieuwe invulling krijgen: 

- 1x per jaar (juni) een Vakinspiratiedag regio Utrecht  

- meerdere regionale bijeenkomsten in de vorm van: thema-discussies  

  

Voor de themadiscussies zullen we onze deelnemers actief benaderen om mee 

te laten denken. Een inventarisatie mbt de onderwerpen en data zal op korte 

termijn plaatsvinden. 

  

 



 

 

De doelstelling van Nysa voor komend jaar is om te groeien. 

We hebben hiervoor jouw aanmelding nodig. Zorg dat zoveel 

mogelijk gastouders zich bij ons aansluiten. Hoe meer deelnemers 

Nysa heeft, hoe meer invloed zij kan uitoefenen in de 

gastouderbranche. 

  

Like, deel en volg onze 

Facebook pagina  

voor het laatste nieuws en leuke acties! 

https://www.facebook.com/stichtingnysa/


 

IK WIL MIJ INSCHRIJVEN  
 

   

 

 

Stichting Nysa is 

ontstaan uit een 

verlangen om 

gastouders...  
 

 

Over Nysa  
 

  

 

Klik hieronder op de 

button en zie wie zich 

al heeft aangemeld bij 

NYSA!  
 

 

Onze deelnemers  
 

  

 

Deelnemer worden? 

Sluit je aan bij NYSA! 

 

   
 

 

Lid worden  
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