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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/
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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/


 

 

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: 
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? 
 

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 ontvangt aan Kinderopvangtoeslag? Maak dan een proefberekening via de 
website van de Belastingdienst/toeslagen 

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

Lees meer 
 
  

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/


 

 

Kinderopvangtoeslagtabel 2022 
 
De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming 
(kinderopvangtoeslagtabel) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. De 
opvangkosten van de gastouder en het gastouderbureau komen beide in aanmerking voor de 
kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag ontvangt u op de 1ste werkdag na de 19e van elke maand en wordt 
één maand vooruit betaald. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag 
krijgen. Voor het aantal opvanguren die u afneemt vraagt u kinderopvangtoeslag aan.  
De maximale uurprijs voor 2022 is door de Belastingdienst vastgesteld op € 6,52 waar u een percentage van 
ontvangt. 
 
In de onderstaande tabel kunt u zien op hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt rekenen. 
 
Toetsings- 
inkomen 
(gezamenlijk) 
vanaf 

Toetsings- 
inkomen 
(gezamenlijk)  
tot en met 

Percentage 
kinderopvang- 
toeslag 1e 
kind 

Percentage 
kinderopvang- 
toeslag 2e en  
volgend kind   

Toetsings- 
inkomen 
(gezamenlijk) 
vanaf 

Toetsings- 
inkomen 
(gezamenlijk)  
tot en met 

Percentage 
kinderopvang- 
toeslag 1e 
kind 

Percentage 
kinderopvang 
toeslag 2e en  
volgend kind 

lager dan 20.302 96,00% 96,00% 
  vervolg       

20.303 21.654 96,00% 96,00% 
  

90.371 93.562 56,20% 88,60% 

21.655 23.004 96,00% 96,00% 
  

93.563 96.757 54,00% 88,20% 

23.005 24.357 96,00% 96,00% 
  

96.758 100.015 51,60% 87,70% 

24.358 25.709 96,00% 96,00% 
  

100.016 103.287 49,60% 87,00% 

25.710 27.061 95,60% 95,70% 
  

103.288 106.558 47,50% 86,50% 

27.062 28.412 94,50% 95,50% 
  

106.559 109.829 45,40% 86,10% 

28.413 29.760 93,50% 95,30% 
  

109.830 113.099 43,30% 85,80% 

29.761 31.214 92,60% 95,10% 
  

113.100 116.371 41,40% 85,10% 

31.215 32.666 92,00% 95,00% 
  

116.372 119.644 39,50% 84,50% 

32.667 34.122 91,00% 94,80% 
  

119.645 122.916 37,60% 84,10% 

34.123 35.574 90,50% 94,60% 
  

122.917 126.184 35,70% 83,50% 

35.575 37.031 89,70% 94,60% 
  

126.185 129.456 34,10% 83,20% 

37.032 38.484 88,90% 94,60% 
  

129.457 132.729 33,30% 82,50% 

38.485 39.972 88,30% 94,60% 
  

132.730 135.999 33,30% 81,90% 

39.973 41.463 87,50% 94,60% 
  

136.000 139.270 33,30% 80,90% 

41.464 42.953 86,80% 94,60% 
  

139.271 142.541 33,30% 80,60% 

42.954 44.443 86,10% 94,60% 
  

142.542 145.813 33,30% 79,80% 

44.444 45.936 85,20% 94,60% 
  

145.814 149.088 33,30% 78,90% 

45.937 47.427 84,70% 94,60% 
  

149.089 152.356 33,30% 78,30% 

47.428 48.916 83,90% 94,60% 
  

152.357 155.628 33,30% 77,40% 

48.917 50.407 83,30% 94,60% 
  

155.629 158.897 33,30% 76,90% 

50.408 52.036 82,40% 94,60% 
  

158.898 162.171 33,30% 76,20% 

52.037 55.230 80,90% 94,60% 
  

162.172 165.443 33,30% 75,50% 

55.231 58.423 80,10% 94,20% 
  

165.444 168.714 33,30% 74,80% 

58.424 61.618 79,00% 93,60% 
  

168.715 171.985 33,30% 73,80% 

61.619 64.813 76,80% 93,20% 
  

171.986 175.253 33,30% 73,30% 

64.814 68.006 74,50% 92,90% 
  

175.254 178.527 33,30% 72,60% 

68.007 71.202 72,30% 92,20% 
  

178.528 181.797 33,30% 71,80% 

71.203 74.396 69,90% 91,70% 
  

181.798 185.070 33,30% 71,10% 

74.397 77.590 67,60% 91,20% 
  

185.071 188.342 33,30% 70,50% 

77.591 80.786 65,40% 90,50% 
  

188.343 191.612 33,30% 69,80% 

80.787 83.979 63,10% 90,00% 
  

191.613 194.884 33,30% 69,00% 

83.980 87.176 60,90% 89,60% 
  

194.885 198.154 33,30% 68,50% 

87.177 90.370 58,40% 89,30% 
  

198.155 en hoger 33,30% 67,60% 

 



 

 

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. 
 

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.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/prinsjesdag-2021/
mailto:info@jebestemaatje.nl?subject=Melding%20opmerking%20GGD


 

 

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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties op deze nieuwsbrief kunnen via de mail.   

  

  

Met vriendelijke groet,  
 
Gastouderbureau Je Beste Maatje Nederland  
  

 
 

  
 

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/
mailto:info@jebestemaatje.nl

