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Verbeterde meldcode Kindermishandeling
Sinds 2 juli 2018 is de verbeterde meldcode in gebruik genomen. Per Januari 2019 moet hij in gebruik
zijn genomen. Nieuw in deze meldcode is het afwegingskader.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Tussen juli 2018 en januari 2019 gaan we deze nieuwe versie in gebruik nemen. Binnenkort meer
informatie. Voor de snelste informatie volg ons op Facebook of Instagram.
https://www.instagram.com/gastouderbureaujebestemaatjenl/
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-Maatje-Nederland-742854689182388/

Directe financiering kinderopvang gaat niet door

Het kabinet ziet af van de directe financiering kinderopvang. In plaats daarvan wordt een
verbetertraject gestart met de Belastingdienst.
Lees het artikel

Privacywet (AVG) Gastouderbureau Je Beste Maatje

Per 25 mei 2018 is de Privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Privacywet AVG in het kort, waar komt het op neer?
Lees het artikel en ons Privacybeleid

Kinderopvang goedkoper voor ouders per 2019

Voor nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse
opvang wordt de kinderopvang goedkoper vanaf 1 januari 2019. Door een hogere
kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de
kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden
financieel tegemoetgekomen.
Lees het artikel

Problemen met verzonden mails in Hotmail spambox

We ondervinden veel hinder van mails die terecht komen in de spambox van klanten met Hotmail
accounts. De reden hiervoor is dat Hotmail strengere filter instellingen hanteert dan andere accounts.
Hierdoor houdt de Hotmail spam filter meer mails tegen dan andere aanbieders. Dit is dus een
probleem dat Hotmail gebruikers ondervinden bij alle mails die zij ontvangen en niet alleen bij mails
van Gastouderbureau Je Beste Maatje.
We hebben hier de afgelopen maanden op meerdere manieren aan gewerkt. Hotmail wil dit niet
aanpassen, dus hebben we zelf zoveel mogelijk actie ondernomen:
•
•
•
•

Instellingen in Rosa aangepast.
Inhoud van mails (content) aangepast, zodat ze niet worden gezien als spam.
Klanten die vaak hinder hadden van spam vragen om een leesbevestiging.
Klanten vragen om een alternatief email adres.

Wat kunt u er zelf aan doen?
Lees het artikel

E-learning voor gastouders

In de kinderopvang raak je nooit uitgeleerd. Als Gastouderbureau Je Beste Maatje vinden wij
professionalisering van gastouders ook belangrijk en daarom zijn wij gestart met Permanente educatie
en e-learning. 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.
1. Meld je aan via een regiomanager aan voor e-learning via e-schoolkinderopvang. Zij bieden
E-learning met leuke leermodules voor gastouders; o.a. Introductie in de gastouderopvang,
Kijken naar kinderen, Baby’s in de kinderopvang (goed gekeurd voor de wet IKK),
Pedagogische doelen, Ontwikkeling van kinderen van 0 – 12 jaar.
2. 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.

Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje
Flevoland
Per 1 maart is onze nieuwe collega Fleur Bras gestart.

Mijn naam is Fleur Bras en ben 28 jaar. Samen met mijn vriend woon ik in Harderwijk.
Na mijn studie Pedagogisch Medewerker Kinderopvang ben ik gelijk in de kinderopvang gaan werken.
Dit heb ik met veel plezier gedaan, maar na 4 jaar was er tijd voor iets nieuws . Ik ben aan het werk
gegaan als nanny/gastouder. Dit doe ik nog steeds met veel plezier. Wel heb ik altijd de ambitie
gehad om voor mezelf te gaan beginnen in de kinderopvang/gastouderopvang branche. Zodoende
kwam ik bij Gastouderbureau Je Beste Maatje terecht.
Door mijn kennis en ervaring weet ik goed wat er voor nodig is om de juiste match te krijgen tussen
ouder en gastouder. Door dat ik rustig, inlevend en zelfverzekerd ben hoop ik de gastouders en
ouders straks zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Door de individuele aandacht aan hen te geven houd ik mijn bureau kleinschalig. Ik wil dat beide
partijen tevreden zijn en dat er een prettige werkrelatie is. Zo kunnen de kindjes zich ook het beste
ontwikkelen. Elk kind is uniek en heeft op zijn/haar manier de juiste aandacht nodig.
Dit is deels mijn taak als bemiddelingsmedewerker om dit te realiseren en ga hier ook mijn uiterste
best voor doen.
Aanmelden of meer informatie

Nieuwe Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje
Friesland
Per 1 april is onze nieuwe collega Marijke de Boer gestart.

Mijn naam is Marijke de Boer. Ik woon in Drachten (Friesland) en heb een dochter en zoon.
Sinds mijn dochter naar school ging ben ik begonnen als gastouder. Met ontzettend veel
enthousiasme en plezier ben ik nog steeds werkzaam als gastouder. Hierdoor weet ik precies wat
belangrijk is in het zoeken van een nanny of gastouder. Mijn droom was altijd om een eigen
gastouderbureau op te zetten. De kans die ik nu krijg neem ik met beide handen aan.
Ik verzorg alle facetten die met gastouderopvang te maken heeft. Daarbij staat persoonlijke aandacht
voorop. Vanuit persoonlijke gesprekken zoek ik naar de beste gastouder die bij jouw kind(eren) en
jullie gezin past.
Aanmelden of meer informatie

Regio Gastouderbureau Je Beste Maatje Rotterdam
Onze collega en regiomanager Roos Franken heeft een nieuwe baan gevonden en heeft helaas
afscheid genomen. We verliezen een goede collega, maar gelukkig neemt een andere goede collega
haar regio per 1 juni 2018 over; Miriam Verschueren.

Aanmelden of meer informatie

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.

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 Utrecht, 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

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

