
Kort verslag gastoudercommissie vergadering 
 

Datum:  Dinsdag 22januari 2019 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:         Bij Eline        

  

Aanwezig: Judith van Ooijen, Monique de Haan, Eline van Drunen, Natalie Metz, Vanessa 

Verschelden eigenaar Gastouderbureau Zoetermeer 

Afwezig: Jenny Schipper, Nadine van Uden  

 

1. Welkom door Vanessa op de 24e vergadering. 

2. De kwaliteitsmonitor voor de gastouderopvang: We hebben het hier uitgebreid over 

gehad we willen hem heel graag aanbieden en eventueel waar nodig begeleiden. Maar 

hoe de gastouders enthousiasmeren. We gaan eerst een intervisie avond in februari 

houden waar we hem in behandelen.  We willen zeker de gastouders niet beoordelen. 

Judith gaat in ieder geval alvast 1 onderdeel invullen zodat we die als voorbeeld 

kunnen gebruiken op de avond.    

3. Onlinecursussen.: zoals ook in de app gemeld is de aanbieder dood hierdoor kunnen 

we waarschijnlijk niet lang meer gebruik maken van deze online cursussen. We 

kunnen ook niet helpen als er iets niet goed gaat. Maar voor nu als je nog wilt kun je 

ze volgen er zitten echt leuke thema’s tussen.  

4. Enquête voor de gastouder: Deze gaan we weer doen begin dit jaar. De uitnodiging is 

klaar en zal morgen verstuurd worden per mail. We hopen dat zoveel mogelijk 

gastouders eraan mee gaan doen. Nogmaals het is voor jezelf (als gastouder) om te 

kijken of je nog op de goede weg zit of echt iedereen tevreden is. Als je het cijfer niet 

op de site wilt geen probleem dat hoeft niet. Het kan misschien confronterend zijn 

maar zie eventuele kritiek als cadeautje, leer ervan en doe er iets mee.  

5. Toegevoegde waarde GOB, beiden wij nog de gewenste kwaliteit. Elk jaar zijn er een 

paar momenten waarop (voornamelijk Vanessa) zich dat afvraagt. We hebben de voor 

en tegens en bureaukosten doorgenomen en zijn er in deze groep over eens dat het zo 

moet blijven zoals het is.  

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

7. Sluiting van de vergadering 

 

 


