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Haarlem ■ In hun lichte kantoor
in de Waarderpolder met uitzicht
over het Spaarne blikken de twee-
lingzussen terug op de periode na
deelname aan het tv-programma
Dragons’ Den vorig jaar april. En
vooruit naar hun nieuwe internatio-
nale avontuur, want de oppas-app is
sinds een week beschikbaar in Ant-
werpen, Sevilla en Dublin.

Dat hun oppasbijbaantje zou lei-
den tot een startup met veertien per-
soneelsleden, hadden zelfs de zus-
sen niet kunnen voorzien. Op zes-
tienjarige leeftijd prikten ze een
briefje op het prikbord van de plaat-

selijke supermarkt. Wie een be-
trouwbare oppas wilde, kon hen bel-
len. ,,We kregen zoveel vraag van
ouders om op te passen, dat we onze
vriendinnen inschakelden”, vertelt
Lyla. Het bijbaantje barstte uit zijn
voegen.

Al snel maakten ze een website
waarbij ouders met een oppas in
contact werden gebracht. Ze ver-
moeden dat ze wel zijn behept met
het ondernemersgen. ,,Onze ouders
zijn ondernemers.” Tijdens hun stu-
dies, Lyla studeerde Industrieel Ont-
werp en Jasmijn Bouwkunde aan de
TU in Delft, hielden ze de website in
de lucht. Door de liefde en banen
kwamen ze uiteindelijk in Haarlem
terecht. 

Twee jaar geleden hebben ze defi-
nitief de knoop doorgehakt. Dat was

het moment dat de Haarlemmers
volop voor hun bedrijf gingen en
ook de naam aanpasten van Oppas
Madelief naar Nanny Nina. ,,Toen
hebben we afscheid genomen van
onze carrières als industrieel ont-
werper en architect.” Dat betekent
overigens niet dat die studies niet
waardevol zijn geweest. ,,In zowel
ontwerp als architectuur wordt con-
tinu gezocht naar oplossingen voor
een vraag of probleem. Dat is wat wij
nu elke dag doen.”

Want ouders de vrijheid geven te
genieten van het leven, wetende dat
hun kinderen een toptijd hebben, is
wat de ondernemers voor ogen heb-
ben. ,,Die borrel na het werk, dat
feestje in de avond of gezellig eten
met vrienden. Dat kan alleen als ou-
ders weten dat er een betrouwbare
oppas thuis op hun kinderen past.
Daar zorgen wij voor.”

Televisieprogramma
Een jaar geleden besloten ze mee te
doen aan het tv-programma Dra-
gons’ Den. Meer als pr-stunt dan dat
ze echt dachten er veel geld uit te
slepen. In Dragons’ Den krijgen
startende ondernemers de kans hun
startup te pitchen voor succesvolle
zakenmensen die in beginnende be-
drijven willen investeren. Maar
liefst drie van de vijf investeerders
hadden interesse in hun oppas-
dienst. Jasmijn: ,,Na het programma
beginnen vervolgens de onderhan-
delingen, waarbij duidelijk werd
dat investeerder Shawn Harris het
beste bij ons paste.” 

Met de investering van Harris, die
groot werd in de import van vers
fruit, zetten ze het au pair-bureau
op. Vervolgens analyseerden ze de
buitenlandse markt om te kijken
hoe ze hun app internationaal kun-
nen inzetten. ,,Nu doen we een pilot
van drie maanden in Antwerpen, Se-
villa en Dublin om te kijken hoe de
dienst in deze steden gaat lopen.” 

Duizenden aanmeldingen
De vraag is enorm. Van zowel ouders
als oppassers. Maandelijks krijgen
ze duizend aanmeldingen van men-
sen die graag als oppas aan het werk
willen. Als bijbaantje of als een pro-
fessionele carrière. Want vrouwen
empoweren staat hoog op hun lijst-
je. Door werkende vrouwen de
ruimte te bieden carrière te maken
door een goede oppas in dienst te
nemen. Maar ook door de oppassers
verder te laten groeien in hun vak.
Naast een eenmalige of vaste oppas
en au pair-service biedt de Nanny
Nina Academy ook een opleiding

aan tot gastouder en EHBO-trai-
ning.

De tweeling beseft heel goed dat
het voor ouders moeilijk is om hun
kinderen aan anderen toe te ver-
trouwen. En dat daarom betrouw-
baarheid op nummer één staat.
,,Oppassers zijn vaak het buurmeis-
je. Die ken en vertrouw je. Onze op-
passers zijn altijd iemands buur-
meisje of -jongen. Ze worden ge-
screend op vier punten.” 

Diep decolleté
De eerste screening is de profielfoto.
,,Sommigen sturen duck face-foto’s
of met een zo diep mogelijk decolle-
té. Die komen dus niet in het be-
stand.” Ook moeten ze ervaring
hebben, een referentie en een goede
motivatie.

En ja, soms gaat er weleens wat
mis. Als ze klachten krijgen, gaat het
over het kwijtraken van de sleutel.
,,Al onze oppassers zijn verzekerd,
dus als er iets kapot gaat, zijn ze ge-
coverd.” 

Spaarvarken
Het enige wat de ouders moeten
doen, is zich inschrijven, een oppas-
verzoek plaatsen om vervolgens te
kunnen kiezen uit drie oppassers.
,,Ze hoeven geen abonnementskos-
ten te betalen, het spaarvarken van
de kinderen hoeft ook niet meer ka-
pot om aan het eind van de avond de
oppas contant te betalen. Dat gaat
allemaal via de app. We willen het zo
positief en makkelijk mogelijk laten
verlopen.”

AU PAI R ’Ouders willen het betrouwbare buurmeisje als oppas’

Oppasdienst van
tweelingzussen
gaat internationaal
Ze weten het zeker. Als zij kinderen krijgen, nemen ze een au pair. De vrijheid,
de rust en een andere culturele invloed in huis zijn een cadeautje voor het hele
gezin. De Haarlemse zussen Jasmijn en Lyla Kok (29) kunnen het weten. Het
afgelopen jaar matchten de oprichters van oppasdienst Nanny Nina, vijftig bui-
tenlandse au pairs met Nederlandse gezinnen.

Elizabeth Stilma
e.stilma@mediahuis.nl

Nanny Nina is nu ook beschikbaar in Dublin, Antwerpen en Sevilla. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER Tweelingzussen Lyla (l) en Jasmijn Kok. FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER
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Oppas-app Nanny Nina
Ouders die op zoek zijn naar
een eenmalige of vaste oppas
kunnen de app downloaden. En
zich daarna inschrijven zonder
abonnementskosten te betalen.
Ze worden dan gematcht met
drie gescreende oppassen uit
wie ze kunnen kiezen.
Informatie www.nannynina.nl 

❜❜Al onze
oppassers zijn
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als er iets kapot
gaat, zijn ze
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❜❜Ze worden
gescreend op
vier punten

Oppasdienst Nanny Nina van de Haarlemse zusjes Jasmijn en Lyla Kok 
breidt uit naar Antwerpen, Sevilla en Dublin


