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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 deze samenvatting van nieuwsitems.
Dus als je ons volgt op sociaal media dan ontvang je als eerste onze nieuws items.

Overname Gastouderbureau Je Beste Maatje
Tijd voor iets nieuws.
Na 12 jaar Gastouderbureau Je Beste Maatje ben ik toe aan iets anders en draag ik Gastouderbureau
Je Beste Maatje over aan Rosa Hogeweg.
In 2008 ben ik gestart met Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland, vlak na de economische
crisis. Eigenlijk net als nu na de coronacrisis een perfect moment om een onderneming te starten. 12
jaar met ups-and-downs. Met een leuk team en hele leuke zakelijke relaties. Die leuke momenten ga
ik zeker missen.
Ik herken me zelf in mijn opvolger Rosa Hogeweg. Voor elk probleem moet gewoon een oplossing
komen. Samen met elkaar! En door in oplossingen te denken kom je ergens.
Ik heb dan ook alle vertrouwen in een toekomst van Gastouderbureau Je Beste Maatje onder leiding
van Rosa samen met de franchisenemers.
Wat ik ga doen? Ik ben toe aan een andere fase in mijn leven. Ik ben net de 50 gepasseerd en heb
een nieuwe uitdaging gevonden in de ouderenzorg. Wat dichterbij bij mijn doelgroep…
Iedereen bedankt voor de fijne jaren en prettige samenwerking.

Wendy Kuijpers

Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland
Net zoals bij Wendy was het voor mij na 15 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs tijd voor iets
nieuws. Toen ik begin 2020 in gesprek raakte met Wendy was er direct een klik en mijn besluit was
dan ook snel genomen om mijn vaste baan op te zeggen en als ZZP-er verder te gaan in de
gastouderbranche. Het corona-virus zorgde er voor dat mijn aanvraag bij de GGD stil lag. In deze tijd
ben ik met Wendy verder het gesprek aangegaan en zo is de overname tot stand gekomen. Naast de
overname van je Beste Maatje neem ik ook de portefeuille over van Annette van der Veen
regio Haarlem / Haarlemmermeer en start ik regio Utrecht op.
Met mijn man en onze drie dochters wonen wij in Houten. Toen ik zwanger was van onze oudste
dochter ben ik op zoek gegaan naar een geschikte gastouder in de buurt. Alle drie mijn dochters
hebben bij dezelfde gastouder gezeten. Door de professionaliteit van mijn gastouder ben ik o.a.
geïnspireerd geraakt om mijn loopbaan binnen de gastouderbranche voort te zetten.
Regio Utrecht zit momenteel in de opstart fase en daarom ben ik opzoek naar gastouders en ouders
die met mij samen willen werken. Voor deze regio ligt de nadruk op gastouders en ouders die het
maatschappelijke belang van kinderopvang inzien en daarin willen investeren d.m.v. opvang op maat
en het toepassen van voorschoolse educatie programma`s die door Gastouderbureau Je Beste
Maatje aangereikt kunnen worden. Zo zorgen we samen voor een duurzame en kwalitatief
hoogwaardige kinderopvang die aansluit bij de maatschappij waarin wij leven. Voor gastouders zijn
er online trainingen, cursussen en bijeenkomsten waarin het maatschappelijke belang van
kinderopvang centraal staat. Verderop in deze nieuwsbrief is er meer te lezen over dit onderwerp.
Mijn contact gegevens zijn te vinden op de website.
Middels deze weg wil ik Wendy bedanken voor de overname en heet ik iedereen welkom waar ik
mee samen werk.
Rosa Hogeweg

Covid-19 / Het corona virus
Het Corona virus heeft de afgelopen maanden ons leven en dat van onze kinderen ingrijpend
veranderd. Het was 15 maart toen premier Rutte aankondigde dat de scholen en kinderopvang per
direct zouden sluiten.
Ook werd er al snel bekend dat er noodopvang mogelijk was voor ouders die werkzaam zijn in een
cruciaal beroep. Dit alles heeft voor veel onrust gezorgd maar mede door de kracht van ons team
hebben wij in deze periode onze gastouders en ouders kunnen bieden wat nodig was. Ook werd het
al snel bekend dat er een compensatie regeling kwam voor de betalingen.
Op onze website worden belangrijke updates m.b.t. het Corona virus geplaatst.

Protocol Kinderopvang vernieuwd.
Per 23 juli is er een wijziging in het Protocol Kinderopvang. Belangrijkste wijzigingen zijn:
•
•
•
•

Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het
gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen
Quarantaineregels voor ouders en personeel/gastouders bij terugkeer uit vakantielanden- of
gebieden met een oranje of rode risicokleur
Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen
Inzetbaarheid personeelsleden/gastouders die jonge kinderen hebben met neusverkoudheid

Via onze website is het Protocol Kinderopvang corona te lezen.

Al onze locaties klachtenvrij in 2019
Dit jaar ontvingen wij wederom voor al
onze locaties een certificaat van de
geschillencommissie kinderopvang
ontvangen. Deze certificaten worden
uitgereikt aan kinderopvangorganisaties
waartegen geen klachten zijn ingediend.
Alle regiomanagers hebben zo’n certificaat
ontvangen en daar zijn we ontzettend
trots op! Lees meer over onze kwaliteit en
klachtenregeling

Gastouderbijeenkomst najaar 2020
Omdat onze gastouderbijeenkomst afgelopen mei i.v.m. het corona-virus niet door kon gaan is dit
verplaatst naar het najaar van 2020. Data en nadere info volgen.

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 bieden wij Permanente educatie en elearning.
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.

Vergroot je vindbaarheid als gastouder

Op onze website kunt u, als gastouder, een gratis en persoonlijke introductie krijgen
in onze Gastouder zoekmachine, waardoor u ook makkelijker vindbaar bent op internet voor ouders.
Wilt u ook als gastouder ook in onze zoekmachine worden opgenomen om de vindbaarheid bij ouders
te vergroten of te behouden?
Schrijf dan online in.
Veel gastouders hebben dit al gedaan, maar vaak zonder profielfoto. Een profielfoto mag een
persoonlijke foto zijn of van de opvanglocatie. Een profiel met foto trekt meer ouders aan.
De foto kan verstuurd worden naar info@jebestemaatje.nl

Social media GOB Je Beste Maatje
Op social media zijn we erg actief en gaan we met de tijd mee, we beheren meerdere facebook
groepen voor gastouders en ouders zodat de vindbaarheid en het netwerk steeds groter kan worden.
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-MaatjeNederland-742854689182388/
Twitter
Voor nieuws en actualiteiten
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat

Uitbreiding Franchise Formule GOB 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 Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
Op onze website is de vacature te lezen en is er meer informatie te vinden m.b.t. de vacature.
Kleinere Gastouderbureaus zijn welkom om aan te sluiten. Zie je de branche gastouderopvang en het
runnen van een gastouderbureau helemaal als een uitdaging, 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

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.
Met vriendelijke groet,
Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland

