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Al deze onderwerpen zijn digitaal te lezen op onze website, Facebook, Insta, 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.

Nieuwe regio`s Gastouderbureau Je Beste Maatje
In de afgelopen maanden zijn er twee nieuwe regiomanagers gestart; Esther Koenes en Lindsey
Rottine. Beide wonen in Brabant en vullen elkaars regio`s mooi aan. Lindsey richt zich voornamelijk op
de bemiddeling van nanny`s. Esther is zelf bijna 25 jaar gastouder geweest en richt zich daarom met
name op de opvang bij de gastouder thuis.
Wij wensen Esther en Lindsey heel veel succes met het opstarten van hun eigen regio.

Oudercommissie
Wanneer een gastouderbureau 50 gastouders of meer heeft is het verplicht om een actieve
oudercommissie te hebben die zich bezig houdt met de belangen van ouders die aangesloten zijn bij
het gastouderbureau. Regio Tiel – Nijmegen heeft inmiddels een actieve oudercommissie opgestart.

Het corona virus / Protocol kinderopvang & de beslisboom
Het coronavirus heeft ons het afgelopen jaar bezig gehouden. Inmiddels wordt er gevaccineerd en
dalen de besmetting cijfers waardoor er versoepelingen mogelijk zijn. In tegenstelling tot de
kinderdagverblijven, zijn tijdens de laatste lockdown de deuren van de gastouderopvang niet verplicht
gesloten geweest. Wel zijn er strenge maatregelen toegepast die in het protocol kinderopvang en de
beslisboom zijn vastgelegd. Na iedere extra maatregel of juist versoepeling verschijnt er een nieuwe
versie van deze documenten.
Op dit moment gelden de maatregelen in de gastouder- en kinderopvang nog steeds. Via onze
website houden wij alle actuele ontwikkelingen rondom het corona virus bij.

Risicovol spel
Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijdens de jaarlijkse inspectie bij de
gastouder voert het gastouderbureau een risico-inventarisatie uit en maakt risico`s bespreekbaar en
geeft advies hoe risico`s tot een minimum beperkt kunnen worden en bespreekt met de gastouder
welke acties ondernomen moeten worden wanneer en een ongeval plaatsvindt.
Desondanks is er bewezen dat risicovol spelen bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van kinderen.
Voor gastouders die behoefte hebben aan meer informatie omtrent dit thema is er op de website van
Veiligheid.nl veel ondersteuning te vinden. Er is een Risicoach toolkit ontwikkeld waar voldoende
kennis, inzicht, onderbouwing, vaardigheden en inspiratie te vinden is om risicovol spelen succesvol
toe te passen.

Gastouderbijeenkomst en E-learning voor gastouders
Onze gastouderbijeenkomst heeft het afgelopen jaar i.v.m. het corona-virus niet door kunnen gaan.
Wanneer het weer mogelijk is om in een grote groep bijeen te komen zullen we weer een
gastouderbijeenkomst organiseren.
Omdat wij als Gastouderbureau Je Beste Maatje professionalisering van gastouders belangrijk vinden
bieden wij onze gastouders Permanente educatie door middel van E-learning aan. Omdat dit goed
ontvangen is door onze gastouders blijven wij dit aanbieden.
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.
Mini- Learning
Voor diegene die het leuk vinden is hier een link naar een mini- learning over bewegen en de
motorische ontwikkeling van baby`s, dreumesen en peuters.
In deze Mini-learning worden de volgende hoofdstukken behandeld:
•
•
•
•

Motorische ontwikkeling 0-4 jarigen
Stimuleren van bewegen
Tips voor jou in de praktijk
Vraag de Beweegspelletjes en Praatplaten aan

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 je 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.
Ook heeft iedere regio een eigen social media account waar regionale informatie te vinden is.

Pinterest
Net even andere knutsel ideeën en activiteiten, gezonde
recepten voor kinderen, opvoedtips, ideeën voor
kinderfeestjes en traktaties, buiten activiteiten, Moederdag,
Vaderdag, Pasen, Voorjaar
Facebook
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws,
actualiteiten, evenementen, maar ook leuke en nuttige
mededelingen.
Twitter
Voor nieuws en actualiteiten.
Instagram
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden met nieuws,
aanvragen en beschikbare gastouders.
Dit medium wordt bijna dagelijks bijgehouden
met nieuws, aanvragen en beschikbare gastouders.

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, Utrecht, NoordBrabant, 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

