
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Nicky 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Fleur Lijftogt 
fleur@gastouderbureausproet.nl 
06-43283745 
 
 
 
Het gezin 
Nicky (1986) is getrouwd met Niels en samen hebben ze twee kinderen: Milan (2009) en 
Davey (2014). Samen wonen ze in een lichte eengezinswoning met tuin in Amersfoort 
Kattenbroek, dichtbij Park Schothorst en winkelcentrum Emiclaer. 
 
 
Werkervaring 
Nicky werkte al vanaf haar 16e op een kinderdagverblijf. Daar haalde ze haar diploma 
Sociaal Pedagogisch Werker. Na het behalen van haar diploma werkte ze 3 jaar in de 
gehandicaptenzorg en haalde daar nog eens haar diploma tot Verzorgende. 
Toch bleef de kinderopvang trekken en ging ze terug naar het kinderdagverblijf. Na de 
geboorte van haar oudste zoon bleek dat Nicky's visie op kinderopvang en de visie van 
het kinderdagverblijf niet met elkaar strookten. Daarom besloot Nicky in 2011 om 
gastouder te worden, zodat zij de kinderen kan opvangen op een manier waarvan zij 
denkt dat die goed is. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Nicky's opvang 
Bij Nicky's gastouderopvang staan openheid en respect centraal. Ze leert de kinderen 
ook om op die manier met elkaar om te gaan. Nicky is ervan overtuigd dat ieder kind zich 
op zijn eigen manier en tempo ontwikkelt en heeft daarom constant oog voor het welzijn, 
de ontwikkeling en de ontplooiing van ieder kind. De pijlers waarop zij haar opvang 
baseert zijn: 
1) Ieder kind heeft zijn eigen karakter. 
2) Ieder kind heeft zijn eigen kijk op het leven 
3) Ieder kind ontwikkelt op zijn eigen manier en tempo. 
4) Ieder kind is UNIEK. 
Door de verschillende activiteiten die er worden aangeboden worden spelenderwijs alle 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesse 
en leeftijd van het kind. Er is veel tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht, die Nicky bij 
uitstek belangrijk vindt voor een veilig en geborgen gevoel van ieder kind. 
 
 
Wat wij vinden van Nicky 
Nicky is een spontane, enthousiaste en professionele gastouder. Ze weet heel goed wat 
ze wil met haar opvang en doet dat ook. Het belang van de kinderen staat bij haar altijd 
voorop en de behoeften van ieder kind houdt zij goed in de gaten en daar speelt ze op in. 
Wij ervaren de samenwerking als heel prettig. 
  
 


