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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. 
 

 
 

https://jebestemaatje.nl/blog-home-page/
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-Maatje-Nederland-742854689182388/notifications/
https://www.rosasoftware.nl/portal/2910


 

 

Gastouderbijeenkomst met bijscholing; voorjaar 2022 
 
Na alle corona perikelen willen wij de gastouderbijeenkomst twee jaar na de beoogde oorspronkelijke 

datum in Mei 2022 eindelijk door laten gaan. 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 
 

Binnenkort meer nieuws over deze bijeenkomst.  

Gastouderbureau Je Beste Maatje regio Zwolle  
 
De afgelopen tijd hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de overname van 
Gastouderbureau Je Beste Maatje regio Zwolle. Demy Görtz volgt op dit moment de opleiding tot 

bemiddelingsmedewerker via de KNGO en zal deze binnenkort afronden.  
 

Wij wensen Demy veel succes met haar regio! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    Kenmerken van Demy 
• Doortastend 

• Kritisch 

• Communicatief sterk 

• Probleem oplossend denken 

 

https://jebestemaatje.nl/over-ons-gastouderbureau/overijssel-gastouderopvang/


 

 

Beslisboom en Protocol kinderopvang 
 
De afgelopen anderhalf jaar zijn er vele versies van de Beslisboom 

en het Protocol Kinderopvang de revue gepasseerd. Inmiddels zijn 

er al een aantal maatregelen versoepeld; zo is de anderhalve 
meter maatregel komen te vervallen. Gastouders vinden het nog 

steeds wel lastig hoe ze hun huiselijke opvang moeten 
combineren met de maatregelen omtrent het coronavirus. Op 

onze website, via onze social media kanalen en in het Portaal van 
iROSA communiceren wij altijd de meest actuele nieuwsberichten.  

 

Definitieve Kinderopvangtoeslag 2022 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. 
 

De definitieve kinderopvangtoeslag is gelijk gebleven aan de indicatie die we in juni hebben gedeeld.  
Voor gastouderopvang stijgt de maximale Kinderopvangtoeslag in 2022 naar €6,52 per uur, per kind.  

 
Wilt u weten hoeveel u in 2022 ontvangt aan Kinderopvangtoeslag? Maak dan een proefberekening 

via de website van de Belastingdienst/toeslagen 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
 

Lees meer 

Prinsjesdag en de gastouderopvang 
 
Op de “derde dinsdag van september”, ook wel Prinsjesdag genoemd, spreekt koning Willem 
Alexander de Troonrede uit, dit jaar in de Grote Kerk. 

Toezicht gastouderopvang 

Zoals aangekondigd aan de Tweede Kamer zoekt het kabinet al langer naar mogelijkheden om 
toezicht en handhaving op de gastouderopvang te intensiveren. Momenteel is er een bestuurlijke 

afspraak waarin de huidige steekproef van 5-30% is vastgelegd. De omvang van deze steekproef 

wordt vergroot naar 50% van de gastouders per gemeente per jaar. Met dat doel heeft het kabinet nu 
besloten dat vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra zal worden toegevoegd aan het gemeentefonds. 

Samen met de eerdere intensivering van jaarlijks € 1,4 miljoen vanaf 2020 is er dus in totaal jaarlijks 
€ 7,8 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor toezicht en handhaving gastouderopvang. 

 

Met deze intensivering hebben gemeenten voldoende middelen om ten eerste de duur per inspectie te 
verlengen. Mede zodat er meer onaangekondigde bezoeken kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt er 

ingezet op een onderzoek na registratie bij iedere startende gastouder. 
 
  

https://jebestemaatje.nl/beslisboom-18-oktober-2021/
https://jebestemaatje.nl/protocol-kinderopvang-18-oktober-2021/
https://jebestemaatje.nl/blog-home-page/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://jebestemaatje.nl/voorlopige-kinderopvangtoeslag-2022-bekend/


 

 

Overgangsjaar 

Het eerste jaar (2022) zal overigens een overgangsjaar worden waarin niet iedere gemeente de 
nieuwe normen volledig zal behalen. De komende weken zal over deze toezicht uitbreiding verder 

worden gecommuniceerd door SZW, en ook door GGD GHOR en VNG aan hun achterbannen. Als 

gastouderbureau houden wij deze ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. Actualiteiten 

rondom dit item communiceren wij met zowel gast- als vraagouders. 

 
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.  

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, Noord-Brabant en 

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   

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/prinsjesdag-2021/
mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=Melding%20opmerking%20GGD
https://jebestemaatje.nl/vacature-bemiddelingsmedewerker-gastouderbureau-2/
https://jebestemaatje.nl/vacature-bemiddelingsmedewerker-gastouderbureau-2/
http://jebestemaatje.nl/overname-kleine-gastouderbureaus/
http://jebestemaatje.nl/overname-kleine-gastouderbureaus/
http://jebestemaatje.nl/vacature-bemiddelingsmedewerker-gastouderbureau/
http://jebestemaatje.nl/vacature-bemiddelingsmedewerker-gastouderbureau/


 

 

Vergroot je vindbaarheid als gastouder 
 

  

  
Op onze website kun je als gastouder een gratis en persoonlijke introductie krijgen in onze 
Gastouder zoekmachine, waardoor je ook makkelijker vindbaar bent op internet voor ouders.  

  

Wil je 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 

 

  

  

https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/gastouder-zoekmachine/
https://jebestemaatje.nl/invulformulier-gastouder/
https://jebestemaatje.nl/invulformulier-gastouder/
mailto: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.  
 
 

 

 

 

 

  

  

https://nl.pinterest.com/gastouderburJBM/
https://www.facebook.com/Gastouderbureau-Je-Beste-MaatjeNederland-742854689182388/
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat
https://twitter.com/GOBJeBesteMaat
https://www.instagram.com/gobjebestemaatjenl/


 

 

Herfst dier knutselen  
 

 

 

Het is Herfst. Heerlijk om een leuk Herfst dier te knutselen met de kinderen. 

Zo eenvoudig om tijdens de wandeling mooie herfstbladeren te verzamelen. 
 

Hoe maak je het. 
 

* Teken een dier naar keuze. Je hoeft geen Picasso te zijn om deze herfst dieren te tekenen. 
* Knip de dieren uit. Kunnen de kinderen zelf al knippen dan hebben ze een leuk werkje te  

  doen. 

* Laat de kinderen zelf de bladeren erop het dier plakken met lijm of een Pritt stift. 
* Zorg er wel voor dat de punten van de bladeren naar buiten toe gericht zijn. Dat geeft 

   het mooiste resultaat. 
 

Veel plezier.  

  
 

 

 

 

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.  
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland  
  
 
 

  

 
  

mailto:info@jebestemaatje.nl

