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Betreft: Brandbrief gastouders in risicogroep 
 
 
Geachte Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Op 11 mei gaat de gastouderopvang voor 100% open. Graag willen wij uw aandacht vragen voor de 
rol van gastouders in de kinderopvang. 
 
Nederland telt ongeveer 26.000 professionele, beroepsmatige gastouders welke voor circa 112.000 
kinderen de opvang verzorgen. Een derde van deze groep gastouders is ZZP’er en is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. Twee derde staat niet ingeschreven en heeft inkomen uit overige 
werkzaamheden. Beide groepen zijn ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
 
Gastouders worden aangemerkt als cruciaal beroep. Zij hebben tijdens de sluiting van de 
kinderopvang en de scholen ook doorgewerkt om noodopvang te bieden. 
 
De gastouders zijn voor het merendeel positief over het feit dat zij weer aan het werk kunnen en de 
kinderen kunnen verwelkomen. Helaas is er een groep (25%) gastouders die het moment van 11 mei 
met onrust en slapeloze nachten tegemoet ziet. Reden is dat deze gastouders en/of hun huisgenoten 
(partners en kinderen), tot een risicogroep behoren.  
 
Op de site van de Rijksoverheid raadt het RIVM aan dat pedagogisch medewerkers en gastouders, die 
tot een risicogroep behoren, niet met kinderen werken.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/ouders 
 
Deze groep gastouders staat voor een onmogelijke keuze tussen inkomen genereren of het leven van 
henzelf/huisgenoten op het spel te zetten.  
Dit geldt voornamelijk voor de groep welke niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel. De ZZP 
gastouders kunnen indien nodig terugvallen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige 
Ondernemers (Tozo). 
 
Ten tijde van de Corona crisis staat gezondheid en veiligheid voorop. Daar hebben wij als Stichting 
Nysa begrip voor. Maar het kan niet zo zijn dat wegens de adviezen van het RIVM een groep mensen, 
zoals hierboven geschetst, aan hun lot worden overgelaten.  
 
Wij vragen u dringend om een duidelijk standpunt in te nemen dat ook gastouders die niet 
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (wel bij het LRK) alsnog toegang krijgen tot het 
pakket van financiële noodmaatregelen.   
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Als Stichting Nysa zijn wij trots op de gastouders en de gehele branche kinderopvang voor het harde 
werken van de afgelopen weken. Dit heeft er toe geresulteerd dat de mensen in de cruciale 
beroepen door konden werken en nog steeds aan het werk kunnen blijven. Ook de ouders die de 
kinderopvang een warm hart toedragen vergeten wij niet. Zij hebben de branche ondersteunt door 
het blijven betalen van de facturen en de contracten niet op te zeggen. 
 
Wij willen u danken voor uw aandacht en stellen ons beschikbaar tot het verstrekken van een nadere 
toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur van Stichting Nysa 
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