BABYSITDIENST
gaat digitaal!
De kinderoppasdienst van de Gezinsbond Diest zal weer actief zijn na de corona-pauze én voortaan
werken we via een digitale toepassing.
Je registreert je gezin via www.mijngezinsbond.be. Is dit je eerste bezoek aan onze website maak dan
een account aan. Controleer en vervolledig jouw profiel en ga nadien door naar kinderoppasdienst.
Voortaan koop je als gezin credits, dit zijn de digitale verzekeringsbriefjes die de papieren
prestatiebriefjes vervangen. Nadien kan je digitaal je oppasaanvragen indienen, de oppasprestatie
betaal je cash aan de babysitter.
Deze instructiefilmpjes op www.youtube.com tonen je hoe je je kan registeren voor onze
kinderopppasdienst van DIEST en hoe je dan aanvragen kan doen voor een babysit bij jou thuis.
filmpje voor profiel op MIJN GEZINSBOND
Hoe vraag ik als gezin een oppas aan?
Belangrijk voor jou als gezin is:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijn je gegevens aangevuld in www.mijngezinsbond.be
Heb je een e-mailadres ingevuld anders kan je geen afspraakbevestiging krijgen.
Vraag bij voorkeur oppas aan in je eigen gemeente.
Je kan gekende oppassers aan je profiel toevoegen via hun emailadres.
Je kan een aanvraag aanpassen (bv. een later uur opgeven).
Je kan je aanvraag sturen naar één of meerdere gekende oppassers. Of je kan de
selectiemodule een groep oppassers laten aan schrijven.
Je zal via mail op de hoogte gebracht worden als er een babysit gevonden is, via de toepassing
kan je de oppasafspraak opvolgen indien je een gerichte vraag stuurde.
Indien je geen reactie krijgt op je vraag van gekende oppassers, kan je de oproep uitbreiden
naar een grotere groep oppassers.

Tarieven:
uurtarief:
Overnachting: van 22 u tot 8 u:
minimumtarief (minder dan 2 uur):

5 euro/uur
25 euro
10 euro

Zijn je kinderen ondertussen 15 jaar of ouder dan kunnen ze zelf oppasser worden bij de
Gezinsbond indien ze wensen te babysitten. Hiervoor moeten ze zich ook registreren op
www.kinderoppasdienst.be .
Voor meer info kijk even naar het youtube-filmpje Instructiefilm voor oppasser
Heb je nog vragen? Wellicht vind je een antwoord bij de veel gestelde vragen of in de instructiefilmpjes.
De kinderoppascoördinatorGezinsbond Diest, Kristel Boons kan je contacteren via:
013/33.45.10 kinderoppasdienstdiest@gmail.com

