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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.

Voorjaar 2022
Inmiddels zijn de eerste maanden
van 2022 gestart, de corona maatregelen
zijn van tafel en de natuur doet zijn
best om zich voor te bereiden op een
nieuw seizoen; de lente!

Internetconsultatie sluit 22 maart 2022.
Vanaf 1 januari 2022 is er sprake van een toename van het toezicht en handhaving in de
gastouderopvang.
De afspraak is dat iedere gastouder minimaal 1 x per 3 jaar bezoek krijgt van de GGD.
Om deze afspraak uit te kunnen voeren heeft de overheid structureel € 6,4 miljoen per jaar nodig.
Deze € 6,4 miljoen dient uit de Kinderopvangtoeslag (KOT) betaald te worden.
Wat is het kabinet van plan?
Uit het voorgenomen besluit “Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023” wordt duidelijk dat
de financiering van deze pot met geld vanaf 2023 betaald gaat worden uit een verlaging van
het maximum uurtarief KOT voor de gastouderopvang.
De verwachte verlaging per 01-01-2023 bedraagt € 0,15 na indexering.
Dat betekent dat niet alleen dat het effect van de jaarlijkse indexering teniet gedaan wordt, maar
dat het maximaal uurtarief van € 6,52 verder wordt verlaagd.
Wij zijn het hier niet mee eens; wij zien graag dat deze kosten verdeeld worden over alle vormen van
kinderopvang.
Als alle maximum uurtarieven van de KOT met € 0,01 worden verlaagd per 01-01-2023 dan zijn de
kosten nagenoeg afgedekt.
Ben je het er ook niet mee eens? Reageer dan op dit voorgenomen besluit en wellicht
kunnen we de voorgenomen verlaging nog tegenhouden.
Klik hier en laat je reactie achter.
Weet je niet precies wat je wil zeggen?
Klik op de link en kijk even bij de reacties. Alle reacties zijn namelijk openbaar.
Let op! Als je je reactie hebt gegeven (je hebt maximaal 2500 woorden) dan dien je je reactie nog
te bevestigen met een link welke je per mail ontvangt.

Wist u dat rookmelders per 1 juli 2022 verplicht zijn in elke woning?
Zolang het in de geregistreerde gastouderopvang al sinds jaar en dag verplicht is, is het nu zelfs in
ieder woonhuis vanaf juli 2022 wettelijk verplicht om rookmelders te plaatsen.
Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte
bevindt, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet worden.
Dit is meestal in de gang of overloop die leidt naar de voor/(achter)deur. Maar ook in slaapkamers is
het verstandig om een rookmelder te plaatsen.
Weet jij wat te doen bij brand? Hier zie je een checklist wat te doen bij brand.
Ook is het handig om via deze link te bekijken hoeveel rookmelders je in je woning nodig hebt.
Plaats een rookmelder WEL op de volgende plekken:
• op elke verdieping tegen het plafond
• minimaal 50 cm van een muur of hoek en niet op de tocht of bij mechanische ventilatie in de
buurt
• in iedere slaapkamer en in de ruimte waar de slaapkamers op uit komen (vluchtroute)
• in de ruimte waar een balkon aan grenst
• in de woonkamer of andere verblijfsruimte
• in de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan, behalve de badkamer
• in iedere ruimte waar elektrische apparaten worden opgeslagen of opgeladen
Plaats
•
•
•

een rookmelder NIET op de volgende plekken:
bij een ventilator of ventilatieopening
in de keuken, badkamer & garage
In de buurt van veel warmte of juist op tochtige plekken

Gastouderbijeenkomst 21 mei 2022
Op 21 mei organiseren wij een gastouderbijeenkomst met een erkende gastspreker en een netwerklunch.
Programma Gastouder bijeenkomst
9.30 – 10.00 uur
10.00 – 10.30 uur
10.30 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur
13.00- 14.30 uur

Ontvangst
Rondje kennismaken
Communiceren met (kritische) ouders
Lunch en kennismaken
4 Pedagogische doelen

Bijzonderheden
•
•
•
•
•

Voor alle gastouders
Je ontvangt een deelname certificaat
Eigen bijdrage van €12,50 (inclusief lunch, excl. btw.)
Maximum aantal deelnemers, dus meld je nu aan.
Boutique hotel de Os & het Paard is makkelijk te bereiken via de A2 en A15, vlakbij knooppunt
Deil.

De training wordt gegeven door Lia van Loo. Lia verzorgd trainingen binnen de gastouder- en
kinderopvang over kinderen en hun ontwikkeling. Tevens adviseert en coacht Lia (gast)ouders en
pedagogisch medewerkers vanuit haar eigen bedrijf `t Buitenlab.
AANMELDEN
Aanmelden of meer informatie, kan middels een mail naar info@jebestemaatje.nl
Locatie Gastouderbijeenkomst
Boutigue hotel de Os & het Paard te Deil

KinderWijsTV
Introductie online educatie via KinderWijs TV
Gastouderbureau Je Beste Maatje heeft gekozen voor een samenwerking met KinderWijsTV.
Permanente educatie wordt ook in onze branche steeds belangrijker. Jij wilt als professional iedere
dag op een verantwoorde wijze met kinderen werken. Wij vinden het belangrijk dat educatie voor
iedereen in de branche beschikbaar is. Geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op
met één van onze regiomanagers.

STAP – Budget
Gratis online bijscholing voor gast(ouders) met het STAP – budget
Het STAP – budget is er voor werkende en werkzoekende die zich door middel van scholing willen
ontwikkelen. Jaarlijks is er de mogelijkheid om in meerdere tijdsvakken het scholingsbudget aan te
vragen bij organisaties die zich hiervoor hebben aangemeld.
Maar hoe werkt dit precies? Alleen scholingsactiviteiten die door de erkende opleiders in het
scholingsregister zijn geplaatst, komen in aanmerking voor het STAP – budget. Zelf vraag je het
budget aan. Indien deze wordt toegekend vindt rechtstreekse betaling van het voorschot aan de
opleider plaats.
Op STAP – budget.nl vind je alle opleidingen waarvoor je vanaf 1 maart 2022 STAP-budget kunt
aanvragen.
Op de website van de Rijksoverheid is een uitgebreide uitleg te vinden over het STAP – budget.

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, 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

Paas knutsel

Maak een leuke paas knutsel met de kinderen.
Er zijn veel leuke en simpele ideeën te vinden op onze Pinterest pagina!

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

