
 
 

 

Notulen oudercommissie vergadering 
 

Datum:  woensdag 14 februari 2018 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:  Vanessa 

 

Suzanne (voorzitter) 

Wouter (Secretaris)  

Sabine  

Vanessa Verschelden eigenaar GOB Zoetermeer 

  

 

 

1. Welkom door Vanessa. We houden het kort vanavond.  

 

2. Algemene stand van zaken en de Overheid. Er staat dit jaar heel wat te gebeuren, 

kijkend naar het IKK wat nu van toepassing is op de KDV’s. Volgend jaar zijn wij aan de 

beurt. Er gaan al heel wat geruchten en er is aardig wat onrust. Blijven we voortbestaan of 

houdt het op. Kleine KDV’s gaan het heel lastig krijgen dit jaar, vooral financieel. Gob’s 

worden overgenomen door grote spelers op het moment. Er is weinig nieuwe aanwas van 

gastouders. Bureaus vissen in elkaars water.  

 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2018/01/TK-KO-191236-Bijl-

Definitief-rapport-LKK-UU-Sardes-2017.pdf 

Het kwaliteitsrapport is doorgenomen door de oudercie. Het stuk geeft een vertekend 

beeld. Er zijn maar weinig gastouders beoordeeld. We komen er best goed uit maar 

nogmaals: het is wel een vertekend beeld. Aan de leden is een korte uitleg gegeven 

hieromtrent. 

 

3. Enquête GO: deze is in zijn geheel doorgemaild naar de leden van beide commissies. 

Met de actiepunten waar we iets mee kunnen hebben we actie ondernomen. Niet alles 

is op te pakken. Met de 8,3 die we hebben gekregen zijn we heel erg tevreden. We 

gaan deze enquête jaarlijks voortzetten.  

 

4. Enquête VO: Idem aan hierboven. 

 

https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2018/01/TK-KO-191236-Bijl-Definitief-rapport-LKK-UU-Sardes-2017.pdf
https://www.kinderopvangtotaal.nl/content/uploads/sites/3/2018/01/TK-KO-191236-Bijl-Definitief-rapport-LKK-UU-Sardes-2017.pdf


 
5. Marketing en terugloop GO. We hebben in korte tijd afscheid genomen van best een 

aardig aantal gastouders (5) wat ook in het aantal overeenkomsten terugkomt. We 

zullen de marketingmachine weer flink aan gaan zetten. Helaas is er maar weinig 

nieuwe aanwas van gastouders. De bureaus zitten in elkaars viswater.  

 

6. Privacywetgeving 24 mei 2018: Vanessa heeft aangegeven zich te gaan aansluiten bij 

de branchevereniging speciaal voor Gob's: VGOB. Deels is dit ook om deze en 

onderstaand agendapunt beter te kunnen implementeren. De privacywetgeving is nog 

niet geheel goed verwerkt bij GOB Z’meer. We hopen hier binnen de aankomende 2 

maanden alsnog klaar voor te zijn. We gaan ons uiterste best doen.  

 

7. Personenregister maart 2018. Hier zijn we 75% klaar voor. Alle gastouders zijn 

persoonlijk benaderd, iedereen weet wat hij moet doen. We hebben in de afgelopen 

weken aardig wat VOG's aangevraagd van (relaties van) gastouders. Helaas zijn er nog 

wel heel veel open vragen waarover door DUO en de Overheid niet goed over 

nagedacht is. Vanessa heeft ondertussen de GGD gesproken en haar zorgen geuit. We 

proberen zo goed mogelijk de wet na te leven en doen ons best.  

 

8. Rondvraag / w.v.t.t.k. Suzanne geeft aan dat ze in september voor het laatst is 

aangezien haar dochter dan geen BSO-opvang meer heeft bij Liesbeth. Wouter geeft 

aan de taak van voorzitter over te willen nemen. Sabine neemt de taak van secretaris 

over. Vanessa gaat starten met het werven van nieuwe oudercommissieleden.  

 

9. Sluiting van de vergadering 

 

Voorstel nieuwe vergaderdata september 2018, datum wordt nader bepaald. 
 
 


