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Onderwerpen: 

 

• Personenregister kinderopvang 

• E-learning voor gastouders 
• Themagericht werken met activiteiten voor kinderen 

• Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
• Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje Den Haag – Leiden 
• Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje Flevoland 

• Vergroot je vindbaarheid als gastouder 

• Social media GOB Je Beste Maatje 

• Uitbreiding Franchise Formule Gastouderbureaus Je Beste Maatje 

 
Al deze onderwerpen zijn digitaal te lezen op onze website, Twitter, Facebook en ons klantenportaal. 

Artikelen staan er dan sneller op dan deze samenvatting van nieuwsitems. 

Dus als je ons volgt op sociaal media dan ontvang je als eerste onze nieuws items 
 

 

Personenregister kinderopvang 
 

 
 
Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een locatie 

waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in dit register. Op die manier kunnen we 
álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – 

inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu screenen. 
 
Wat moet u doen als u werkzaam bent in de GastouderOpvang? 
 

1. Inschrijven in het Personenregister kinderopvang vanaf 1 maart 

Om u in te loggen op het personenregister heeft u DigiD nodig. Deze kunt u aanvragen 

via www.digid.nl/aanvragen. Daarnaast heeft u een VOG nodig. Gastouders en volwassen huisgenoten 
zijn al in bezit van een VOG. Uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel 

aanwezigen moeten eerst een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Dit kan op 2 manieren; digitaal 

http://jebestemaatje.nl/over-ons/nieuws/
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-Maatje-Nederland-742854689182388/notifications/
https://www.rosasoftware.nl/rosa/login.php?bdf_nr=2910
https://duo.nl/campagne/personenregister-kinderopvang.jsp
http://www.digid.nl/aanvragen


via je regiomanager van je Gastouderbureau of via de 

Gemeente https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/ 

Schrijf u op of zo snel mogelijk na 1 maart in via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Uw 

persoonlijke gegevens zijn via uw DigiD al automatisch ingevuld. U hoeft alleen nog uw VOG-kenmerk 

op te geven. 

• Vrijwilligers, stagiairs en structureel aanwezige personen op of direct na 1 maart 2018. Let 

op! Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de 

locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die 

wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt. 

• Gastouders en volwassen huisgenoten voor 1 juli 2018 

Inschrijven in het Personenregister kinderopvang is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het 

eenmalig € 12,-. 

2. Melden van de registratie 

Stel uw Gastouderbureau op de hoogte van uw inschrijving. Uw Gastouderbureau maakt uw 

inschrijving compleet door u te koppelen aan de organisatie waar u voor werkt. 

Voordelen register 
 

Het register vergroot de veiligheid. Daarnaast zijn er administratieve voordelen: 

• Kinderopvangorganisaties hoeven een VOG na 1 juli 2018 niet meer in hun eigen administratie 
te bewaren. 

• Kinderopvangorganisaties hoeven geen papieren VOG meer in te leveren bij de gemeente als ze 
een nieuwe kinderopvanglocatie laten registreren. 

• Medewerkers hoeven geen nieuwe VOG meer aan te vragen als zij ergens anders gaan werken. 

• Tijdelijke medewerkers hoeven hun VOG niet meer om de 2 jaar te vernieuwen. 

Meer informatie: 
https://jebestemaatje.nl/start-personenregister-kinderopvang-per-1-maart-2018/ 

https://jebestemaatje.nl/instructie-inschrijven-personenregister/ 
 

 

  

https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/
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E-learning voor gastouders 
 

 
 
In de kinderopvang raak je nooit uitgeleerd. De branche is daarom bezig met het invoeren van 

Permanente Educatie. Dit is een methode waarbij alle pedagogisch medewerkers altijd blijven leren 
naast hun werkzaamheden op de groep. De afgelopen jaren is er getest met online programma’s. De 

lessen uit deze pilots worden meegenomen in de invoering van de Permanente educatie.  

 
Als Gastouderbureau vinden wij professionalisering van gastouders ook belangrijk en daarom gaan wij 

ook starten met Permanente educatie. Ondanks dat het nu nog alleen wordt ingezet bij 
Kinderdagverblijven. 

 
Als gastouder ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen professionalisering en het up-to-date houden 

van je kennis, maar natuurlijk begeleiden wij de gastouders daar bij. 

 

• Vul samen met je regiomanager van Gastouderbureau Je Beste Maatje je Persoonlijk 
OntwikkelingsPlan (POP) in. Daarmee geef je aan wat je doelen zijn voor het komende 

jaar en vul je samen met je regiomanager in met welke training, workshop of e-learning 
module je dit zou willen bereiken. 

• In maart gaat Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland samenwerken met e-

schoolkinderopvang. Zij bieden E-learning met leuke leermodules voor gastouders. 

Binnenkort meer informatie 
 

 

  



Themagericht werken met activiteiten voor kinderen 
 

 
 
Voor gastouders is het altijd weer lastig om creatieve passende activiteiten, informatie of recepten te 

vinden, zodat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 

• Vandaar dat we sinds 1 maart samenwerken met www.Peuterwebactiviteitenweb.com Zij 

beschikken over 35 thema’s voor peuters. Heb je interesse in één of meerdere thema’s dan 
ontvang je een korting met onze kortingscode  

• Voor zwangeren, baby’s, dreumesen en peuters hebben we ook onze eigen Pinterest account 

met 373 activiteiten per thema; motoriek oefeningen, opvoedproblemen, (buiten) spelletjes, 
gezonde recepten, liedjes, traktaties etc. 

 

 

Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

 
 

Op 25 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 

(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.   

 
AVG en gegevens van kinderen 

 

www.Peuterwebactiviteitenweb.com%20
https://nl.pinterest.com/gastouderburJBM/


Veel organisaties vragen zich af of er straks speciale regels komen voor het verwerken van 

persoonsgegevens van kinderen. En of ze dan nog wel gegevens van kinderen mogen verwerken. Het 
antwoord is dat organisaties nog steeds gegevens van kinderen mogen verwerken zodra de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) geldt. Maar in sommige gevallen is wel toestemming van de 
ouders nodig. 

Verwerkt een organisatie straks gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, 

webwinkel of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders 
hiervoor toestemming hebben gegeven. Organisaties moeten ook controleren of die toestemming 

daadwerkelijk is gegeven. 
 

Veranderingen per 25 mei 2018 
Per 25 mei 2018, als de AVG van toepassing is, verandert er onder meer het volgende voor 

organisaties: 

•         zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens; 

•         zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren; 
•         zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. 

 

Momenteel zijn we met onze leveranciers druk bezig om alle eisen op een rij te zetten, zodat u tegen 
die tijd voldoende wordt geïnformeerd over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.  

Binnenkort meer informatie. 

Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje Den Haag – Leiden 
 

 
 

Per 1 februari is onze nieuwe collega Miriam Verschueren – van Schie gestart. 
 

“De Uni” Jacob van den Eyndestraat 73 

2274 XA  Voorburg 
06 – 49 89 72 70 

Inschrijven kan via e-mail of telefoon, maar ook rechtstreeks via de website; Gastouders en 
Vraagouders 

 
Miriam Verschueren – van Schie 

 

Mijn naam is Miriam. Ik ben 49 jaar, getrouwd en moeder van 2 zonen van 21 en 7 jaar en van een 
dochter van 19 jaar. 
 
Na mijn (helaas) niet afgemaakte rechtenstudie heb ik heel wat jaren op advocatenkantoren gewerkt 
als secretaresse/office manager. 
 
In 2012 heb ik het roer omgegooid en heb ik als gastouder Mevrouw De Koekepauw met veel passie 
en enthousiasme kindjes opgevangen in mijn eigen huis. Vorig jaar kreeg ik een baan aangeboden als 

mailto:miriam@jebestemaatje.nl?subject=Meer%20informatie%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://www.rosasoftware.nl/rosa/inschrijven/gostap1.php?bdf_nr=2910
https://www.rosasoftware.nl/rosa/inschrijven/vostap1.php?bdf_nr=2910


bemiddelingsmedewerker en zo heb ik ook vanuit deze hoek de wereld van de gastouderopvang 
kunnen meemaken. 
 
Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat er zorgvuldig gematcht wordt wat alleen maar 
mogelijk is wanneer je als bemiddelingsmedewerker met alle gastouders echt persoonlijk contact hebt 
en goed luistert naar wat een vraagouder zoekt en wat een gastouder kan bieden. Pas dan is de kans 
groot bij een kennismaking dat er een goede klik is tussen een vraagouder en een gastouder. Een 
gastouder biedt haar gastkindjes een ‘tweede thuis’ en is een soort verlengstuk van het gezin. Een 
kind moet zich geliefd, vertrouwd en veilig voelen en de ouders moeten hun kindje met een gerust 
hart achter kunnen laten bij hun gastouder zodat zij met een goed gevoel naar hun werk kunnen 
gaan. 
 
Ik verheug mij op een mooie samenwerking met fantastische gastouders die zo’n ontzettend 
belangrijke schakel zijn in het leven van de vraagouders en hun kindjes. Ik hoop dan ook dat, mede 
door mijn input,  alle ouders na een aantal jaren met een warm gevoel kunnen terugdenken aan de 
opvang en verzorging van hun kinderen in die belangrijke eerste levensjaren! De kinderen wens ik een 
onbezorgde en gezellige tijd toe bij hun gastouder, hun beste maatje! 

Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje Flevoland 
 
Per 1 maart start in deze regio onze nieuwe collega Fleur Bras. 

 

 
 
Binnenkort stelt Fleur zich voor. 

Aanmelden kan nu nog via de e-mail  
 

 

  

mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=Aanmelden%20voor%20regio%20Flevoland


Vergroot je vindbaarheid als gastouder 
 

 
 
Je kunt op onze website een gratis persoonlijke introductie krijgen in onze Gastouder zoekmachine, 

waardoor u ook makkelijker vindbaar bent op internet voor ouders. 
 

Wil je als gastouder ook in de zoekmachine worden opgenomen en je vindbaarheid bij ouders 

vergroten of behouden. 
Schrijf je dan online in. 

 
Veel gastouders hebben dit al gedaan, maar vaak zonder profielfoto.  

Een profielfoto mag van jezelf zijn of van de opvanglocatie, (minimaal 600 pixels) en kun je mailen 
naar info@jebestemaatje.nl 

Een profiel met foto trekt nou eenmaal meer ouders aan. 
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Social media GOB Je Beste Maatje 
 
Ook met social media zijn we erg actief en gaan we met de tijd mee. 

 

Pinterest 
Net even andere knutsel ideeën en activiteiten, gezonde recepten voor kinderen, opvoedtips, ideeën 

voor kinderfeestjes en traktaties, buiten activiteiten, Moedredag, Vaderdag, Pasen, Voorjaar 
https://nl.pinterest.com/gastouderburJBM/   

 

Instagram 
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws, aanvragen en beschikbare gastouders. 

https://www.instagram.com/gastouderbureaujebestemaatjenl/ 
 

 
 

Facebook 
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws, actualiteiten, evenementen, maar ook 

leuke en nuttige mededelingen 
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-Maatje-Nederland-742854689182388/ 

 

Twitter 
Voor nieuws en actualiteiten 

https://twitter.com/GOBJeBesteMaat 
 

 

Uitbreiding Franchise Formule Gastouderbureaus Je Beste Maatje 
 

Gastouderbureau Je Beste Maatje bemiddelt momenteel in Midden Nederland. Voor de uitbreiding van 
de franchise formule zijn we op zoek naar Franchise ondernemers voor meerdere regio’s in Nederland, 

zoals Noord Brabant, Drenthe en Noord Holland. 

 
Kleinere Gastouderbureaus zijn welkom om aan te sluiten 

Vind je de branche gastouderopvang en het runnen van een gastouderbureau helemaal geweldig, vind 
je kwaliteit en persoonlijke begeleiding belangrijk, maar vind je het lastig om te concurreren met 

grotere bureaus? 

Wij bieden een concept waarbij je kosten en kennis bundelt. Lees meer  
 

Nieuwe zelfstandig ondernemers 
Ook nieuwe zelfstandig ondernemers die een eigen Gastouderbureau op willen zetten zijn welkom. 

Lees meer  
 

https://nl.pinterest.com/gastouderburJBM/
https://www.instagram.com/gastouderbureaujebestemaatjenl/
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http://jebestemaatje.nl/overname-kleine-gastouderbureaus/
http://jebestemaatje.nl/vacature-bemiddelingsmedewerker-gastouderbureau/


Voordelen van franchising 

Zelfstandigheid voor de betrokkene. Zowel Je Beste Maatje als de franchisenemer zijn zelfstandig 
ondernemer. De wederzijdse belangen worden vooraf in een contract vastgelegd. Door de 

taakverdeling is het mogelijk, dat beide partijen een zo hoog mogelijk rendement met hun bureau 
kunnen maken. 

Gemotiveerde dienstverlening en persoonlijke inzet. De franchisenemer is in zijn hoedanigheid van 
zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn bureau. De motivatie 
en de persoonlijke inzet staat daarom op een hoog niveau. 

Hogere omzet en lagere kosten. Door de professionele benadering van de markt maakt de 

franchisenemer veelal een hogere omzet dan een apart opererende ondernemer. De franchise-nemer 
kan immers profiteren van de professionele marketing en alle ervaringen binnen het 

samenwerkingsverband. Grootschaligheid geeft kostenvoordelen. Veelal kunnen door het grote 
inkoopvolume gunstige condities worden bedongen. 

Uniforme uitstraling, dus scherpere profilering. De herkenbare uitstraling is een van de belangrijkste 
kenmerken. Je Beste Maatje is verantwoordelijk voor de uitstraling, dus voor alles, waarmee het 
bureau zich in de markt wil onderscheiden. 

Centrale leiding en kleine overhead. Om slagvaardig in de markt te kunnen concurreren is centrale 
leiding binnen het samenwerkingsverband nodig. 

 
 

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Gastouderbureau JeBesteMaatje Nederland 
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