
 
 

 

Kort verslag gastoudercommissie vergadering 
 

Datum:  Woensdag 21 september 2016 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:           Spitsbergen 16 bij Judith    
 

 

Nadine van Uden, Jenny Schipper, Judith van Ooijen, Larissa Ralan, Monique de Haan, 

Natalie Metz en Vanessa Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer 

 

Afwezig met kennisgeving. Hanneke Boone 

 

1. Algemene stand van zaken en de Overheid: Vanessa geeft aan dat de dingen die door 

de overheid voor 2017 van plan is en naar voren zijn gekomen bij prinsjes dag niet 

veranderd zijn ten opzichte wat reeds bekend was. De ouders gaan er rond de 6 % op 

vooruit qua teruggaaf / vergoeding.  

De incasso regeling gaat weer versoepelt worden en dit zal per januari 2017 ingaan. 

I.p.v. 5 dagen vooruit klaarzetten bij de bank zal dit nog maar 2 dagen zijn. Hiermee 

sparen we weer 3 dagen uit.  

2. Tarieven 2017: hier is door de gastouders naar gekeken het voorstel zoals hieronder 

word door iedereen akkoord bevonden Nadine geeft aan (rest is het ermee eens) dat je 

geen €1,- maar €0,99 moet zetten berekenen. Misschien dat we voor het 2e kind nog 

iets extra kunnen zakken in de prijs. Denk hierbij aan een tarief van €0,75 bijvoorbeeld 

met een minimum van €15,- en een max van €60,-. Vanessa en Randal gaan dit 

doorrekenen. Het adviestarief voor de gastouder willen we tussen de €4,50 en €5,50 

zetten zodat de gastouders meer zelf kunnen bepalen wat ze willen.  

Actiepunt is om dan de profielen op de site aan te passen en het advies tarief eruit te 

halen.  

3. ZZP’er in de kinderopvang VAR verdwenen nieuwe ovk (1 mei 2017) Op de website 

van de KNGO staat een stukje inz. de VAR deze zal ik naar iedereen mailen zodat 

jullie up to date zijn. Op dit moment houden we het scherp in de gaten maar kunnen 

we niet veel meer dan dat en afwachten. Als er nieuws is zal ik het direct melden. 

Graag wel de overeenkomsten GO VO nakijken op alle punten (deze zal ik via de mail 

sturen) maar ook op het zelfstandigheid stuk.  

4. Thema avonden 2016 VVE en Intervisie; na de vakantie was er een kleine terugloop 

van aanmeldingen maar die trekt nu weer aan. De avond voor 2017 gaan we langzaam 



 
weer voorbereiden en inplannen. Misschien een avond van Tessa (herhaling) 

zakelijkzijn in de gastouder opvang. Een coaching algemene avond door Natalie en 

mij als wij de tink training gedaan hebben. En waarschijnlijk wederom een verplichte 

extra EHBO avond inz. de theorie.  

5. Marketing voor gastouders en GOB o.a. Jaarfeest deze zal in juni gaan plaatsvinden 

10 jarig bestaan / Openhuizen dag waarschijnlijk in april 2017/ eten met collega’s 

2016 is net geweest en is weer heel goed bevallen / de einde jaar bijeenkomst in de 

Ballenbak zal dit keer op woensdag 14 dec 2016 zijn.  

6. Rondvraag / w.v.t.t.k. er zijn geen vragen 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata in eind januari 2017 nog in te plannen 

 

Tarief Voorstel 2017 

 

We willen graag langzaam overgaan naar een vast bureautarief, zoals de meeste bureaus nu al 

hebben. Ook door de overheid zal dit in de toekomst waarschijnlijk voorgeschreven worden.  

 

Na heel wat rekenwerk en risicoanalyses zijn wij van mening dat we dit gefaseerd moeten 

doen om de uitstroom van ‘kleinere klanten’ te beperken. We willen beginnen met het 

verhogen van de minimum bureaukosten en het verlagen van de maximum bureaukosten. 

Denk aan minimum €25 en maximum €90. Tarief per uur blijft €1,- en het 3e kind gratis.  

 

Wat denken jullie alle op en aanmerkingen zijn welkom.  


