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Al deze onderwerpen zijn digitaal te lezen op onze website, Twitter, Facebook en ons klantenportaal. 
Artikelen staan er dan sneller op dan in deze samenvatting van nieuwsitems. 

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

Gastouderbijeenkomst met bijscholing 30 november 2019 
 

De Gastouderbijeenkomst combineert scholing en netwerken onder gastouders. Communiceren met 
kinderen roept soms vragen op: wat kun je wel/niet zeggen tegen een kind? Hoe moeilijk/makkelijk 

moet je praten? Is spelen niet beter? 

 
De workshop werken met baby's is een korte versie van de volledige training “Werken met baby’s” die 

de volgende onderwerpen behandeld. 
• Visie op baby’s en babyopvang 

• Het bieden van emotionele ondersteuning 
• Respect voor autonomie 

• Structuur en continuïteit 

• Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties 
• Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren 

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


 

Programma Gastouderbijeenkomst 30 november 2019 
 

Vanaf 9.15 uur                Ontvangst 
9.30    - 11.15 uur           Effectief communiceren met kinderen  

11.15  - 11.30 uur           Pauze 

11.30  - 13.15 uur           Werken met baby’s 
 

De trainingen worden gegeven door Wendy Coppelmans van Coachingspraktijk OOW. Wendy is 
pedagoge en coach en heeft jarenlang ervaring in de kinderopvang. 

Uitgebreide informatie via de link https://jebestemaatje.nl/gastouderbijeenkomst-30-november-2019/ 
Rechtstreeks aanmelden kan ook via mail 

Definitieve Kinderopvangtoeslag 2020 bekend 
 
Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurprijzen van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit 

betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding 
(kinderopvangtoeslag 2020) per uur opvang. 

 

De definitieve kinderopvangtoeslag is gelijk gebleven aan de indicatie die we in juni hebben gedeeld.  
Voor gastouder opvang stijgt de maximale Kinderopvangtoeslag in 2020 naar €6,27 per uur, per kind.  

 
Lees meer 

Prinsjesdag voor (ZZP-)gastouders 
 
Op Prinsjesdag, dit jaar op dinsdag 17 september 2019, presenteerde de minister van Financiën de 

financiële plannen (Miljoenennota/rijksbegroting) voor 2020. 
Op 18 september was en in de tweede kamer een "algemene politieke beschouwing" en konden alle 

fractieleiders hun mening en visie geven op de gepresenteerde plannen. KNGO zet de gevolgen die de 

plannen hebben voor (ZZP-)gastouders op een rij: 
 

Ondernemersaftrek omlaag 
Zzp’ers met een eenmanszaak kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de ondernemersaftrek. 

Onder de ondernemersaftrek vallen meerdere aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek. Deze 

aftrekposten verlagen je belastbaar inkomen. Je berekent zo over een lager bedrag belasting. Vanaf 
2020 wordt de zelfstandigenaftrek in stappen van € 250 per jaar verlaagd tot uiteindelijk € 5.000 in 

2028. 
Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting (zie 

volgende punt). De gevolgen voor gastouders zijn daarom voorlopig nog minimaal. 

 
Belasting op inkomsten 

Ben je gastouders, dan is de winst van je onderneming (inkomsten minus aftrekposten) belast in box 
1 van de inkomstenbelasting. In deze box 1 wordt vanaf 2020 een tweeschijvenstelsel ingevoerd. 

Over je belastbaar inkomen tot € 68.507 betaal je 37,35% belasting. Over het meerdere geldt een 
tarief van 49,5%. 

 

Op de berekende belasting breng je de heffingskortingen in mindering. Eén hiervan is de 
arbeidskorting. Deze gaat omhoog. Hiervan profiteren vooral gastouders met een inkomen tussen de 

€ 20.000 en € 35.000. Ook de algemene heffingskorting gaat omhoog. Van de verhoging van deze 
algemene heffingskorting profiteren gastouders met een inkomen tot € 68.507. De korting is 

inkomensafhankelijk, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens. 

 
  

https://jebestemaatje.nl/gastouderbijeenkomst-30-november-2019/
mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=aanmelding%20bijeenkomst
https://jebestemaatje.nl/voorlopige-kinderopvangtoeslag-2020-bekend/


Subsidieregeling vervangt scholingsaftrek 

De scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. In plaats van deze aftrekpost komt de 
subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Doel van het STAP-budget is 

om de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. 
 

Bron KNGO.  

GGD Eisen 
 

De GGD wijzigt regelmatig eisen en voorwaarden aan de gastouderopvang. Soms landelijk en soms 
vanuit een Inspecteur. Dit blijft lastig en we blijven vragen om problemen hiermee te blijven melden. 

De KNGO gaat namelijk namens de gastouders en Gastouderbureaus over deze punten in overleg met 

GGD GHOR.  
 

Verder geven wij  als Gastouderbureau structurele of opvallende wijzigingen direct door.  
 

Ondersteuningsportaal GGD  

 
In het ondersteuningsportaal toezicht kwaliteit kinderopvang van GGD GHOR Nederland kun je zoeken 

in een database met veel gestelde vragen en andere relevante informatie.  

Ga nu naar het Portaal van de GGD 

Aantal kinderen in opvang 
Vraag 

Een opvallende vraag was of de kinderen van bezoek meetellen bij het bepalen van de groepsgrootte 
bij een voorziening voor gastouderopvang?  

 
Antwoord GGD 

Ja, wanneer kinderen van bezoek aanwezig zijn, dan tellen deze kinderen mee in de aanwezige 

kinderen. Of er nu wel of niet een andere volwassene voor deze kinderen aanwezig is telt hierin niet, 
door de aard van de aanwezigheid van de kinderen nemen ze deel aan het groepsproces en tellen dus 

mee in de groepsgrootte. 

Nieuwe GGD modelrapporten juli 2019 
De nieuwe modelrapporten of toetsingskaders van de GGD worden gelijk in het Portaal gezet en 

gedeeld met gastouders. 

  

https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/prinsjesdag-voor-zzp-gastouders/?fbclid=IwAR20acSs46iklFrSNLg5hxuF60X2FjVwS8MJ_3oqVMWrkrbOW6EKfc6OQs8
mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=Melding%20opmerking%20GGD
https://online.superoffice.com/Cust17415/CS/scripts/customer.exe?_sf=0&custSessionKey=&customerLang=nl&noCookies=true


Meldcode Kindermishandeling en Aandachtsfunctionaris 
In november 20918 hebben wij de nieuwe Meldcode Kindermishandeling 2.0 geïntroduceerd. Deze 
Meldcode is er om medewerkers in de Kinderopvang bewust te maken van schrijnende situaties en te 

adviseren bij problemen. Niet zozeer om gelijk misstanden te melden bij instanties. Wel dient Veilig 
Thuis als aanspreekpunt voor advies en radarfunctie bij ernstige gevallen. Maar het eerste doel is 

bewustwording wat er speelt en bewegen tot actie en overleg met ouders of Gastouderbureau. 

 
De GGD vraagt bij Inspecties van de gastouder steeds vaker naar het gebruik van deze Meldcode. Als 

gastouder dien je te weten hoe te handelen (Afwegingskader) en hoe het Gastouderbureau je hierin 
ondersteunt middels documenten en trainingen. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Portaal 

en op de website.  

 
Aandachtsfunctionaris Meldcode 2.0 

 
Taken van de Aandachtsfunctionaris: 

• Vraagbaak voor algemene informatie 

• Begeleiding en  ondersteuning bij vermoedens kindermishandeling 

• Adviseren regiomanagers 

• Adviesvragen of meldingen bij Veilig thuis begeleiden 

• Coördineren Uitvoering Meldcode; plan van aanpak, scholing, communicatie etc  
 

De Aandachtsfunctionaris van 

Gastouderbureau Je Beste Maatje en al haar 
aangesloten regio’s is: 

 
Wendy Kuijpers 

tel nr. 06-40758819 

info@jebestemaatje.nl 
 

Wendy heeft de meerdaagse training 
Aandachtsfunctionaris van de KNGO i.s.m. 

FlexFlow gevolgd.  

 

 
 

 

Kwaliteit Gastouderbureau  
 

Training Kwaliteitsgericht werken voor het Gastouderbureau  

 
Een aantal van onze regiomanagers hebben de training Kwaliteitsgericht werken voor het 

Gastouderbureau gevolgd. 
 

Wat is de kwaliteit van jouw GOB, de kwaliteit van jouw gastouder en kwaliteitswens van jouw 

ouders? 
 

De rol van het pedagogisch beleid: 
Tijdens deze training werpen we een kritische blik op de rol van het pedagogisch beleidsplan. Hoe 

stem je de visie uit jouw pedagogisch beleidsplan af met het pedagogisch werkplan van 
jouw gastouder(s)? 

 

De rol van de evaluatie en overdracht: 

mailto:info@jebestemaatje.nl


De evaluatiegesprekken en de kwaliteit van de overdracht van gastouder naar vraagouder spelen een 

belangrijke rol bij het overdragen en afstemmen van de “kwaliteit”. 
Hoe gebruik je het evaluatiegesprek en het overdrachtsgesprek om doelgericht te werken aan 

kwaliteit? 
Welke tools heb je als gastouderbureau om te werken aan kwaliteit en hoe bewaak je die kwaliteit? 

 

SBS6 opnames bij Gastouderbureau Je Beste Maatje 

 

 

 

 
 

 

In oktober waren de uitzendingen van SBS6 
uitzending Holland van Boven waarin we als 

Gastouderbureau Je Beste Maatje samen met 
onze gastouder Angelien laten zien wat 

gastouderopvang inhoudt, wat de voordelen 
zijn van gastouderopvang en hoe leuk het is 

om te werken als gastouder.  

 
De opname is nog terug te kijken op onze 

website of YouTube. 
 

Delen van de video is fijn. Er zijn nog veel 

ouders op zoek naar kleinschalige opvang. 
 

 

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.  

https://jebestemaatje.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=menF8zNswsA&feature=youtu.be
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/invulformulier-gastouder/


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, Moederdag, 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 

 
 
  

mailto:info@jebestemaatje.nl
https://nl.pinterest.com/gastouderburJBM/
https://www.instagram.com/gastouderbureaujebestemaatjenl/
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-Maatje-Nederland-742854689182388/
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat


You Tube 

Voor bijvoorbeeld filmpje over opvoeding, veiligheid en instructies Personenregister. 
 

 
 

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Gastouderbureau JeBesteMaatje Nederland 

  

 
  

 

https://www.youtube.com/channel/UC0PlOXA62IS_koG7uu-PcWQ/playlists?view_as=subscriber
mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=reactie%20nieuwsbrief

