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Bouwsteen 2: motivatie

Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt 
mee wat voor jou belangrijk is in de job. Wat jij belangrijk vindt, kan ook veranderen 
doorheen de tijd. Waarom kies je op dit moment voor de job? En wat zijn voor jou nadelen 
op dit moment?
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2. MOTIVATIE

STAP 1: WAAROM KIES JE VOOR DEZE JOB?
Je leest hiernaast verschillende redenen om te werken als onthaalouder. Geef bij elke reden aan wat jij 
op dit moment over deze redenen vindt: belangrijk, zozo, niet belangrijk… Doe dit door de bollen in te 
kleuren: hoe belangrijker je de reden vindt, hoe meer bollen je kleurt. Is een reden voor jou helemaal niet 
belangrijk, dan laat je de bollen gewoon wit. Staat er een reden volgens jou niet in deze lijst? Vul die dan 
onderaan aan. 
Omcirkel tot slot de drie belangrijkste redenen om te werken als onthaalouder. 

STAP 2: NADELEN VAN DE JOB?
De job van onthaalouder heeft veel voordelen. Maar de job kan voor jou ook nadelen hebben. Ga na wat 
voor jou nadelen zijn van je job en hoe belangrijk deze zijn. ‘Belangrijke’ nadelen verdienen aandacht: die 
mogen namelijk niet te groot worden. Om gemotiveerd te blijven is het belangrijk dat de voordelen ‘groter’ 
blijven dan de nadelen. 
Noteer de nadelen die jij belangrijk vindt. 

TIP: De lijst in bijlage somt mogelijke voordelen en nadelen van de job op. Neem de lijst door en duid 
voordelen en mogelijke nadelen aan waarin je jezelf herkent. 

STAP 3: NAAR DE SCHETS
Noteer in de schets de belangrijkste bevindingen uit de oefening. Deze vragen helpen je hierbij.

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om te (blijven) werken als onthaalouder?  

Wat zijn voor jou de belangrijkste nadelen van de job?

VOORBEELD SCHETS
Martine werkt 15 jaar als onthaalouder. Ze koos vroeger voor de job om de zorg voor hun  eigen kinderen 
makkelijker te combineren met werk. Ondertussen zijn haar kinderen groot. Ze is de fiere grootmoeder van twee 
kleinkinderen. Ze houdt nog steeds van het werken met jonge kinderen. Maar ze vindt het ook belangrijk om 
het gezin van haar zoon te helpen. Ze wil graag één dag per week haar kleinkinderen ophalen van school en de 
avond met hen doorbrengen. Tegelijkertijd wil ze de ouders van de opvangkinderen niet in de steek laten. 

Wat zijn jouw redenen om te (blijven) werken als onthaalouder?
Werken met jonge kinderen.

Wat zijn voor jou nadelen van de job?
Mijn werk als onthaalouder is moeilijk te combineren met mijn rol als grootmoeder.

Hoe maak je de oefening?
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Datum: ................................................................

Ik hou van het contact met andere mensen.        o o o o 

Ik ben thuis voor mijn gezin.          o o o o

Ik kan overdag het huishouden doen.        o o o o

Ik heb werkzekerheid.          o o o o

Het is een beroep waarbij je veel zelfstandigheid hebt.       o o o o

Ik werk graag met kinderen.         o o o o

Deze job geeft me een goed inkomen.        o o o o

Ik werk graag thuis.          o o o o

Een andere reden: .....................................................................................................................    o o o o

Een andere reden: .....................................................................................................................   o o o o

Oefening: Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Dit zijn voor mij nadelen van de job:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................. ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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EXTRA: Voordelen en mogelijke nadelen
Elke reden om te werken als onthaalouder houdt bepaalde voordelen maar soms ook nadelen in.  
Hieronder lees je per reden enkele voorbeelden. Je kunt de lijst ook zelf aanvullen.

1. Ik hou van het contact met andere mensen.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Elke morgen en elke avond heb je contact met 
de ouders.

• Je ontmoet collega-onthaalouders.
• De contacten met de jonge ouders, houden je 

jong van geest.
• …

• Je bent een groot deel van de dag alleen met de 
kinderen.

• Een gevoel van sociaal isolement is één van de 
meest genoemde redenen om te stoppen als 
onthaalouder.

• Ouders kunnen heel sterk verschillen van elkaar 
en van jezelf als persoon en opvoeder. Dit is 
uitdagend maar soms ook moeilijk.

• …

2. Ik ben thuis voor mijn gezin.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Je eigen kinderen leren speelgoed delen, leren 
zelfstandiger zijn en meer verantwoordelijkheid 
dragen.

• Je kan je kinderen thuis opvangen na school of 
als ze ziek zijn.

• Je kinderen krijgen meer speelkameraden.
• Je wordt zelfstandiger.
• …

• Door de lange werkdagen kun je minder tijd 
met je gezin doorbrengen.

• Er is minder privacy voor het gezin.
• Je kunt je eigen kinderen niet zelf naar school 

brengen of afhalen.
• Je kan de deur van je bureau niet achter je 

dichttrekken en je werk tot de volgende dag 
vergeten. 

• …

3. Ik kan overdag het huishouden doen.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Kinderen vinden het vaak fijn om samen met 
jou huishoudelijke taken te doen, bijvoorbeeld 
kleren in de wasmachine stoppen, kleren 
helpen aan een droogrek hangen, poetsen, enz. 

• …

• Onthaalouder zijn, is een volwaardige, echte 
job. Net zoals bij een andere job, betekent dit 
dat het huishouden grotendeels voor of na je 
werkuren (de opvanguren) gebeurt.

• …
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4. Ik heb werkzekerheid.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Je moet geen bepaald diploma hebben.
• Er is veel vraag naar onthaalouders.
• Je krijgt de kans om ervaring op te doen en 

vorming of opleiding te volgen.
• …

• Starten als onthaalouder vraagt veel 
investeringen. Je moet bijvoorbeeld je huis 
aanpassen en babybedjes en speelgoed 
aankopen. Je inkomen schommelt. Het wordt 
immers bepaald door het aantal kinderen dat je 
opvangt.

• Het is een veeleisende job. Vooral het begin is 
zwaar.

• …

5. Het is een beroep waarbij je veel zelfstandigheid hebt.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Werken als onthaalouder vergt veel 
zelfstandigheid: je kiest voor een groot deel zelf 
hoe je het doet.

• Je kan je laten begeleiden en ondersteunen.
• Je kunt zelf je opvanguren kiezen.
• …

• Je bent alleen verantwoordelijk voor een groep 
kinderen. Dit kan zwaar wegen. 

• Je bent afhankelijk van anderen: de kinderen en 
de ouders bepalen hoe je dag verloopt.

• De job biedt weinig flexibiliteit (of: je zit vast in 
een schema). Je kan bijvoorbeeld niet zomaar 
een dag vrijaf nemen.

• …

6. Ik werk graag met kinderen.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Onthaalouders die omwille van deze reden in 
de job stappen, beleven doorgaans veel plezier 
aan de job en leveren ook goede kwaliteit.

• Je bent actief bezig met de kinderen. Je speelt, 
danst en zingt met hen.

• Je ziet kinderen groeien van baby tot peuter. 
Je kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit 
groeiproces.

• …

• Een hele dag lang alleen instaan voor de 
opvang van een groep jonge kinderen kan 
zwaar zijn. 

• Je kan de samenstelling van je groep niet 
volledig zelf bepalen. De groepsamenstelling 
(bvb. de leeftijd, de zorgbehoeften en het 
karakter  van de kinderen) bepaalt sterk hoe 
vlot de opvang verloopt.  

• Je werkt niet alleen met de kinderen maar ook 
met de ouders. Soms doen er zich ergernissen 
of conflicten voor met ouders.

• …
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7. Deze job geeft me een goed inkomen.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Voor aangesloten onthaalouders zijn er enkele 
(fiscale) voordelen.

• Als zelfstandige onthaalouder bepaal je zelf je 
opvangprijs.

• Momenteel is er veel vraag naar kinderopvang.
• …

• Je inkomen schommelt. Het is afhankelijk van 
het aantal kinderen dat je opvangt en dit is niet 
altijd vooraf te voorspellen. 

• Je hebt geen bescherming als ‘werknemer’.
• Als zelfstandige onthaalouder beheer je volledig 

zelf inkomsten en uitgaven.
• Je inkomen is afhankelijk van de vraag naar 

kinderopvang.
• …

8. Ik werk graag thuis.

VOORDELEN MOGELIJKE NADELEN

• Je ‘verliest’ geen tijd aan reizen of files. 
• Je bent je eigen baas: je organiseert zelf het 

werk en kan in grote mate je eigen aanpak 
bepalen.

• Er zit veel variatie in je werk. Je hebt 
verschillende taken. De groep kinderen en 
ouders wisselt doorheen de tijd. 

• …

• Je kan de deur van je bureau niet achter je 
dichttrekken en je werk tot de volgende dag 
vergeten.

• Een hele dag thuis werken met een groep 
kinderen is soms eenzaam.

• De opvang van de kinderen zorgt voor meer 
rommel in huis. Je moet de inrichting ook 
aanpassen aan de opvang.

• …
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