
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met veel plezier stellen wij je voor aan: 
 

Gastouder Lilian 
 
 
 
 
Opvangdagen: 
Maandag, dinsdag en donderdag 
 
Gastouderbegeleider: 
Brenda Dijkhuizen 
06-16002822 
brenda@gastouderbureausproet.nl 
 
 
 
 
 
Het gezin 
Lilian (1988) woont samen met haar vriend Ruben (1984), hun zoontje Owen (2019) en 
labradoodle Suus in een mooie eengezinswoning in de Amersfoortse wijk Vathorst.  
Aan de woonkamer zit een balkon waarvan de deuren open staan zodra het weer het 
toelaat!  
 
 
Werkervaring 
Lilian heeft een opleiding gevolgd in de recreatiebranche en vervolgens gewerkt als 
snowboardinstructeur en buitensportinstructeur. Dit laat meteen Lilian’s sportieve karakter 
zien. In 2011 besloot ze het roer om te gooien en rondde ze haar opleiding tot Sociaal 
Pedagogisch Werker af. Sindsdien werkt zij in de kinderopvang. Eerst op een babygroep, 
later op een peutergroep en op de BSO.  
Na een aantal jaren koos Lilian voor de kleinschaligere kinderopvang in de vorm van 
gastouderopvang en werd zij zelf gastouder.    
 

 



 

  

 

Lilians opvang 
In de gastouderopvang van Lilian is de huiselijke sfeer belangrijk. Een kleine groep 
kinderen die zich met elkaar bij haar thuis voelen.  
Er is een vast dagritme voor de peuters, maar bij baby’s wordt zoveel mogelijk het ritme 
van thuis aangehouden. Dit biedt de kinderen voorspelbaaheid in de dag en geeft rust. 
Lilian is erg actief en sportief en vindt het dan ook belangrijk om dagelijks buiten te  
spelen. Op elk weertype valt te kleden, dus Lilian is elke dag buiten te vinden met de 
kinderen. Er zijn volop speeltuinen in de buurt en ook de kinderboerderij wordt regelmatig 
bezocht. 
De uitjes in de omgeving gaan lekker lopend, of met de fiets.  
 
 
Wat wij vinden van Lilian 
Lilian is een hele vrolijke, positieve en krachtige vrouw. Ze is spontaan en communiceert duidelijk. 
Ze is ontzettend  sportief en het is heerlijk om te zien hoe zij met de kinderen lekker gek kan doen 
of heerlijk gaat dansen. Ook  het vele buiten zijn bij weer of geen weer typeert Lilian. 
Wij vinden haar een hele fijne, ervaren gastouder en werken heel graag met haar samen.  
 


