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Babysits is een wereldwijd online platform dat 
ouders verbindt met oppassen, nanny’s en 

gastouders. We hebben honderdduizenden 
ouders en oppassen met elkaar verbonden, 

online en via onze mobiele app. Met de 
nadruk op onze internationale community 
en onze klantenservice, is Babysits nu de 

gemakkelijkste manier om kinderopvang of 
kinderopvangbanen te vinden en te plannen.
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Onze missie is om communities rondom kinderopvang 
te versterken. We stellen ons een wereld voor waarin 

communities de transparantie en autoriteit hebben om 
hun eigen geïnformeerde beslissingen te nemen met 

betrekking tot kinderopvang. Wij zijn van mening dat het 
vinden van lokale kinderopvang eenvoudig en voor iedereen 

toegankelijk moet zijn.

Bij Babysits zetten we ons in voor maatschappelijk welzijn. Wij 
geloven dat onze kinderen een mooie toekomst vol kansen 

verdienen. Daarom zijn we CO2-neutraal geworden en 
hebben we ons aangesloten bij Leaders For Climate Action 

(LFCA) om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan.
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Statistieken & Demografie

Website statistieken

landen steden gebruikers

jaarlijkse 
gebruikers

unieke bezoekers
(per maand)
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Social Media Statistieken

volgers

Statistieken & Demografie
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< 18 18-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60+

94.5% 2.9% 2.6%

13.8%

37.8%

29.2%

9.9%

5.5%
3.2%

0.6%

Pagina 6 | www.babysits.nl
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Geslacht oppassen

leeftijd oppassen
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Middelen

We zijn er trots op onze 
community te voorzien van 
middelen van topkwaliteit. 
Hier zijn enkele dingen die we 
aanbieden:

• Tips voor ouders
• Tips voor oppassen
• Platformtips
• Activiteiten en DIY’s
• Recepten voor kinderen
• Video content
• Babysits for Work
• Babysits voor Speciale Zorg

Samenwerkingen & 
Partners

We werken samen met 
bedrijven die onze missie 
en waarden delen om onze 
community wederzijds voordeel 
te bieden, te inspireren en te 
onderwijzen. Wij bieden: 

• Gastartikelen
• Content delen via sociale 

media
• Winacties & giveaways
• Kortingen
• Grotere 

samenwerkingsverbanden
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Babysits Samenwerkingen
Babysits staat altijd open voor samenwerkingen. Hier zijn 

enkele bedrijven waarmee we hebben samengewerkt:


