Als Vraagouder van de Gastouderopvang kunt u kiezen uit twee pakketten:
Het ZoWieZo Zorgeloos pakket en het ZoWieZo Zelf Doen pakket.
ZoWieZo Zorgeloos pakket
•
•
•
•
•
•
•

Wij zoeken een geschikte Gastouder voor u
Wij regelen verdere bemiddeling tussen Vraagouder en Gastouder
Wij vragen samen met u de kinderopvangtoeslag aan
Wij schieten 3 maanden kinderopvangtoeslag voor
Wij helpen u bij het vinden van noodopvang
Wij sturen facturen via e-mail
Overstap van ZoWieZo Zorgeloos naar ZoWieZo Zelf Doen is niet mogelijk

Daarnaast doet ZoWieZo voor u:
• Verzorgen van een kennismakingsgesprek
• Verzorgen van een koppelingsgesprek met de Gastouder
• Opstellen van een contract
• Jaarlijks evaluatiegesprek
• Zorgen dat de Gastouder up to date blijft door het verzorgen van cursussen
• Betaling van de Gastouder
• Onverwachts bezoek bij Gastouder
• Verstrekken van de jaaropgave
• Jaarlijkse risico-inventarisatie op opvanglocatie
Wat doet ZoWieZo voor uw Gastouder:
• Intake gesprek
• Oproepen/ aanmelden voor de cursussen
• Verstrekken van de certificaten
• Minimum uurtarief aanbieden van minimaal € 5,33 per kind per uur
• Zorgen voor betaling van de vergoeding rond de 28e van iedere maand, mits Vraagouder heeft voldaan
• Aanmelden Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang
• Verstrekken van jaaropgave
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ZoWieZo Zelf Doen pakket
•
•
•
•
•
•
•

U zoekt uw eigen Gastouder
U regelt zelf noodopvang wanneer de vaste Gastouder ziek is
Indien nodig kunt u gebruik maken van een eenmalige zoekopdracht.
Deze kost € 60 euro en betaalt u alleen wanneer er daadwerkelijk
een noodgastouder is gevonden
U vraagt zelf de kinderopvangtoeslag aan, zorgt zelf voor wijzigingen en eventuele stopzetting
Facturen ontvangt u uitsluitend via email
Wij incasseren automatisch rond de vijfde van iedere maand
Overstap van ZoWieZo Zelf Doen naar ZoWieZo Zorgeloos is op ieder moment
mogelijk

Daarnaast doet ZoWieZo voor u:
• Verzorgen van een kennismakingsgesprek
• Verzorgen van een koppelingsgesprek met de Gastouder
• Opstellen van een contract
• Jaarlijks evaluatiegesprek
• Zorgen dat de Gastouder up to date blijft door het verzorgen van cursussen
• Betaling van de Gastouder
• Onverwachts bezoek bij Gastouder
• Verstrekken van de jaaropgave
• Jaarlijkse risico-inventarisatie op opvanglocatie
Wat doet ZoWieZo voor uw Gastouder:
• Intake gesprek
• Oproepen/ aanmelden voor de cursussen
• Verstrekken van de certificaten
• Minimum uurtarief aanbieden van minimaal € 5,33 per kind per uur
• Zorgen voor betaling van de vergoeding rond de 28e van iedere maand, mits Vraagouder heeft voldaan
• Aanmelden Gastouder in het Landelijk register Kinderopvang
• Verstrekken van de jaaropgave
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Combinatievoordeel kraamzorg en kinderopvang
Voor nieuwe en bestaande klanten hebben wij een combinatiekorting. Ben je zwanger en regel je je kraamzorg
via Zowiezo en neem je daarna kinderopvang af? Dan kun je profiteren van de combinatiekorting. Of je nu op
zoek bent naar een kinderdagverblijf of opvang via een gastouder, bij Zowiezo ben je altijd voordeliger uit met
de combinatiekorting. De korting is geldig op het pasgeboren kindje en geldt voor het eerste opvangjaar. De
korting kan oplopen tot 12% per uur. Wanneer je van de korting wilt profiteren, dien je je binnen het eerste
levensjaar van je kindje aan te melden.
Het tarief wordt jaarlijks verhoogd en verhoogd mee met het tarief van de kinderopvangtoeslag van dat jaar.
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