
 

 

 

 

 

 

 

 

VOORAFGAAND AAN DE KOMST 

 
Na het kiezen van uw ideale kandidaat is het aan te raden om voor de aankomst van de 
kandidaat regelmatig contact via e-mail, WhatsApp of Skype te onderhouden. Zo wordt de 
relatie al voor de aankomst goed opgebouwd en kan dit bijdragen aan een soepel verloop 
van het werk.  
Maak een weekschema of takenoverzicht dat prettig is voor zowel de kandidaat als voor 
uzelf. Op die manier is er meteen duidelijk wat er van de kandidaat verwacht wordt en kan 
de kandidaat zich hierop voorbereiden. Zorg ook dat de kamer van de kandidaat in orde is en 
dat het een fijne plek is om in thuis te komen.   
 

DE KANDIDAAT IS GEARRIVEERD 

 
Voor de kandidaat kan de eerste ontmoeting vaak heel spannend zijn. Probeer hem of haar 

dan ook op het gemak te stellen in de nieuwe omgeving. Maak de eerste kennismaking niet 

te lang, er komen al heel veel nieuwe indrukken op de kandidaat af. Geef de elkaar de 

ruimte en biedt de kandidaat de mogelijkheid om zich na aankomst kort terug te trekken in 

de slaapkamer om zich op te frissen, om te kleden of de ouders te bellen.  

Afhankelijk van het tijdstip van aankomst kan er een tijd afgesproken worden waarop jullie 

elkaar weer beneden treffen voor ontbijt, lunch of diner. Het is verstandig om dan direct af 

te spreken hoe laat de kandidaat op de volgende dag wordt verwacht.  

Neem in de eerste periode altijd goed de tijd om de kandidaat in te werken en alles duidelijk 

uit te leggen. Dit gaat vaak het beste door de kandidaat zo veel mogelijk te laten meedraaien 

in het dagelijks reilen en zeilen van jullie gezin. Bespreek elke week de taken die de 

kandidaat uit dient te voeren. Communicatie is, zeker in de eerste periode, van cruciaal 

belang om de samenwerking tussen familie en kandidaat optimaal te laten functioneren. 

Feedback is essentieel bij het bouwen aan het zelfvertrouwen van de kandidaat.  

In de weken die volgen is het belangrijk dat de kandidaat zich thuis voelt en de draai in het 

gezin heeft gevonden. Stimuleer de kandidaat dan ook om activiteiten te gaan ondernemen 

en nieuwe vrienden te maken. Het is belangrijk dat de kandidaat ook een eigen sociaal 

netwerk hier opbouwt.

TIPS VOOR HET GASTGEZIN  


