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 Middels deze nieuwsbrief willen wij vanuit de gastouderopvang u als gastouder en ouders op 
de hoogte houden van alle lopende zaken en mededelingen. De nieuwsbrief is speciaal bedoeld 
voor u als gastouder en ouders van Samen CreaCtief.  
Wat kunt u lezen in deze nieuwsbrief?  
 
Kinderopvang 2018 

 Website GOB Samen CreaCtief 

 Inspectie GGD 2017 voor de 10
e
 maal positief beoordeeld. 

 10 jarig bestaan van GOB Samen CreaCtief 

 Gastouderinspraakorgaan 

 Wijziging tarief kinderopvangtoeslag en GOB Samen CreaCtief 2018 

  Belastingvoordeel gastouders 

 Begonnen 2017- 2018 met kindvolgsysteem Uk & Puk 

 Zakelijke aftrekposten voor gastouders 

 Aanvullende algemene voorwaarde 2018 Samen CreaCtief 

 Uitleg organisatiekosten 

 Opening en sluitingstijden GOB Samen CreaCtief 

 GOB Samen CreaCtief vakanties en officiële vrije dagen 2018 

 

Website 

Op onze website staat alles wat u moet weten als ouder(s) of gastouder. 
Wij verzoeken u allen een kijkje te nemen, ook onder uw inlogcode i.v.m. formulieren en protocollen. 

 

 

Inspectie GGD GOB Samen CreaCtief 

Beste Ouder(s)/gastouders, 
 
Op 8 november is er weer een jaarlijkse inspectie geweest bij ons bureau GOB Samen CreaCtief. 
Vol trots mogen wij uw mededelen dat we ook dit jaar weer ( 10 jaar achtereen)  aan alle beoordeelde 
voorwaarden hebben voldaan. 
 
U kunt het inspectie rapport weet terug vinden op onze website www.samencreactief.nl  onder 
diversen/inspectierapport GGD. 

 

 

http://www.samencreactief.nl/


 
Hoera! Gastouderbureau kinderopvang Samen CreaCtief  bestaat 10 jaar!

 

 
 
Op Zaterdag 1 juli 2017  bestond gastouderbureau ( kinderopvang) Samen CreaCtief uit de gemeente 
Rucphen 10 jaar.  
In deze afgelopen 10 jaar hebben wij al heel wat kinderen de revue zien passeren van baby t/m 12 
jarigen. Het is letterlijk komen en gaan van kinderen in de opvang. 
Een aantal gastouders zijn al 10 jaar als gastouder bij Gastouderbureau Samen CreaCtief werkzaam 
zoals Roos Elst-van Nies en Kirsten van Geel. 
Zij krijgen soms als baby in de opvang en zien deze  weer vertrekken als 12 jarige. Dat wil wel zeggen 
dat wij over geweldige gastouders beschikken die hun vak verstaan, 
want je moet nogal wat in je mars hebben om het vertrouwen van een kind te winnen, en dan een flink 
aantal jaren een surrogaat moeder te zijn.  
 
Wie zijn wij 
Na 9 jaar te hebben gewerkt in het basisonderwijs in de gemeente Rucphen, vond ik Annie  Aerts-
Jongenelis 52 jaar het tijd om zelfstandig te gaan werken. Je kennis, capaciteit en kwaliteit te stoppen 
in een eigen onderneming, dat sprak mij enorm aan. Mensen/kinderen hulp bieden bij het ontplooien 
van zichzelf en tevens als gastouderbureau een professionele en vertrouwde oppas zoeken voor 
kinderen. 
 
In 2014 is dochter Kim Schoonen 21 jaar als vennootschap in de zaak gekomen. 
Kim heeft gymnasium gestudeerd incl. het onderdeel filosofie. Kim heeft bij haar studie aan het 
gymnasium een Socrates award in ontvangst mogen nemen. Dit is een eretitel die benadrukt dat je 
behoord tot de beste 10% van VWO studenten Nederland. Daarbij ontving ze een prijs als beste 
gescoord te hebben op wiskunde namelijk met een 9.5 als punt. Met haar kennis en nog lopende 
opleiding psychologie aan de universiteit komt dit goed van pas. Haar specialisatie wordt waarschijnlijk 
kinderpsychologie en/of klinische psychologie. Haar taken nu bij GOB Samen CreaCtief zijn 
voornamelijk van administratieve aard. 
 
Waar staan wij voor 
Tegenwoordig moeten beide ouders werken, voor een gezin zorgen en nog eventueel opleidingen 
combineren. Dit valt bij ouders soms erg zwaar, en is er nog maar weinig tijd om een kind voldoende 
aandacht te geven na een lange dag werken. Het is erg belangrijk om een goede zorg aan een kind te 
geven m.b.t. de opvoeding. Deze belangrijke opvoeding mag echter niet belemmerd worden. 
Gastouders dragen hun steentje bij in de wensen van uw opvoeding voor uw  kinderen zodat u met 
een gerust hart kunt gaan werken en/of studeren. Vandaar de kinderopvang door de overheid wordt 
gestimuleerd en er een bijdrage aangevraagd kan worden bij toeslagen zodat de kosten voor u 
minimaal zijn. 
 
 
 



 
 
 
Gastouderopvang is erop gericht het kind in een huiselijke omgeving en in een ontspannen sfeer een 
prettige tijd te laten doorbrengen, waarbij het kind zich geborgen en veilig voelt. Ook al blijft de ouder 
altijd eindverantwoordelijke voor de opvoeding. Tijdens de opvang uren levert de gastouder als 
‘opvoeder van beroep’ een belangrijke bijdrage. Gastouderopvang streeft ernaar een 
opvoedingssituatie te bieden die aansluit op de situatie thuis. Goed overleg tussen de ouders en de 
gastouder is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van de opvang. Het gastouderbureau ziet het 
als haar taak afstemming tussen ouders en gastouder actief te ondersteunen. Dit doet zij door tijdens 
intake-, koppeling - en evaluatiegesprekken de verschillende aspecten van opvoeding en opvang aan 
de orde te stellen en consequenties van beslissingen inzichtelijk te maken. Gastouders zijn in staat de 
opvang van kinderen, die bestaat uit het verzorgen, begeleiden en stimuleren van kinderen, op een 
goede en verantwoorde manier uit te voeren en de voorbereidingen voor het basisonderwijs 0-4 jaar 
te stimuleren, en kinderen van 4-12 jaar te begeleiden waar nodig. 
Wat wij tevens ontzettend belangrijk vinden is dat zowel de ouder en het kind het gevoel hebben alsof 
het hun thuis is. Dit kan alleen door kleinschalige opvang te bieden zodat kinderen meer aandacht 
krijgen.  
 
Waarom Gastouderopvang i.p.v. kinderdagverblijf 
Doordat het gastouderbureau relatief klein is hebben wij goed persoonlijk contact met zowel de 
gastouders als de ouders. Hierdoor kunnen wij goede ondersteuning geven; aan de gastouders voor 
het opvangen van de kinderen en aan de wensen van ouders voldoen. 
Want uiteindelijk is dat de kern van ons werk: zorgen voor goede opvang van kinderen zodat ouders 
zich met een gerust hart kunnen bezig houden met werk of studie. Gastouderopvang sluit goed aan bij 
de behoefte van werkende ouders. Immers, deze vorm van opvang is flexibel: ouders kunnen het 
aantal uren afnemen waaraan zijdaadwerkelijk behoefte hebben. Opvang door gastouders blijft dan 
ook één van de antwoorden op de vraag  naar kinderopvang. Opvang door gastouders is een vorm van 
opvang met een eigen karakter. Gastouderopvang onderscheidt zich van opvang in Kindercentra 
onder andere door: 
- de huiselijke sfeer waarin de opvang plaatsvindt. 
- de flexibiliteit die geboden kan worden 24 uur/7 dagen per week  
-in overleg met gastouders kunnen specifieke afspraken gemaakt worden over de   opvangtijden, 
eten, drinken, slapen en bijvoorbeeld lekker naar een speeltuin gaan. 
Gewoon omdat dit mogelijk is met een maximaal aantal van 5 kinderen. 
- één vaste persoon die het kind verzorgt.  
 
Ouders werken tegenwoordig vaak in verschillende diensten zoals in de zorg. 
Voor velen zijn dit redenen om voor opvang door gastouders te kiezen. 
Gastouders komen ook eventueel bij ouders thuis oppassen, maar hieraan zitten andere 
voorwaarden, die bespreekbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gastouderinspraakorgaan en wat houd dit in? 

Het gastouderinspraakorgaan (GOIO) is een adviesorgaan voor en door gastouders van Samen 
CreaCtief. Het doel van het GOIO is het behartigen van de belangen van de gastouders. Bij het GOIO 
kunnen gastouders terecht met ideeën, opmerkingen en vragen, maar ook klachten. Met deze inbreng 
kunnen we zaken verbeteren en het beroep gastouder nog leuker maken. 

Het GOIO bestaat uit gastouders, een bemiddelingsmedewerker en een vast persoon van Samen 
CreaCtief. De agenda komt tot stand door inbreng van gastouders en vanuit GOB Samen CreaCtief. 
Onderwerpen zoals GGD, nieuwe wetgeving, uurtarieven etc. komen aan bod. 

Heeft u als gastouder vragen, ideeën of wilt u als gastouder graag lid worden van het inspraakorgaan, 
dan horen wij dat graag via info@samencreactief.nl  U kunt ook altijd vrijblijvend een avond bijwonen. 
Voor de vergaderdata kunt u ons e-mailen. U wordt dan uitgenodigd voor de eerstvolgende 
vergadering. Het GOIO vergadert gemiddeld 2 keer per jaar. 

Beste gastouders 
, 
Om meer betrokkenheid vanuit u te krijgen willen wij u graag informeren over onze werkzaamheden 
vanuit het gastouderinspraakorgaan.  
 
0 Als gastouderinspraakorgaan zijn wij bezig om ons vak nog leuker, makkelijker, begrijpelijker maar 
vooral professioneler te maken. Hierover zullen wij bij elkaar gaan komen en overleggen. 
0 Als GOIO vinden wij het ook belangrijk om de mee te denken over de belangen van onze 
vraagouders en de oudercommissie denkt op hun beurt ook aan onze belangen. 
0 Verder houden we ons veel bezig met hoe we als gastouders gezien en gehoord kunnen worden 
maar ook hoe vinden nieuwe potentiële vraagouders ons, hoe maken we ons zelf zichtbaar? De 
aangepaste locatiezoeker en de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de Open dag zijn hiervan 
mooie voorbeelden. 
 
Heeft u nog input waarmee wij in 2018 aan de slag kunnen? Is uw interesse zo gewekt dat u graag 
zitting wilt nemen in het gastouderinspraakorgaan? Wilt u eens een kijkje komen nemen tijdens één 
van onze overlegdagen?  
Neem contact met ons op: info@ragos.nl   
 
Namens het gastouderinspraakorgaan, 
Roos Elst-Nies 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@samencreactief.nl
mailto:info@ragos.nl


 
 

Uurtarieven kinderopvang 2018 definitief 

Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven die 
voor kinderopvang in 2018 maximaal worden vergoed, weer een stuk hoger.  

 De maximaal te vergoeden uurprijzen voor 
kinderopvangtoeslag worden in 2018 geïndexeerd met 2,74%. Dat is de voorlopige vaststelling en 
staat naast de verhoging met € 0,07 (dagopvang) en € 0,08 (bso) ter compensatie van de 
maatregelen die voortvloeien uit de Wet IKK. 

De maximum uur prijs voor de gastouderopvang in 2018 wordt het € 5,91 (is nu nog € 5,75).  

 

Vanaf heden kunt u een proefberekening maken op : 
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/  

 

 

Tarieven GOB Samen CreaCtief: 

In het jaar 2018 zal het tarief Bureaukosten GOB Samen CreaCtief ongewijzigd blijven.  

Ons adviestarief in 2018 voor gastouders wordt 4,50 per kind per uur. 

U dient dus een wijziging door te geven aan toeslagen met een totaaltarief van 6,50 over 2018 

 

 Adviestoeslag :  Vòòr 7.00 en nà 18.00 op werkdagen/in het weekend/feestdagen 
€ 0,50 per uur direct voor de gastouder   ( rechtstreeks aan de gastouder te voldoen) 

 

 

 

 

 

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


 
BELASTINGVOORDEEL VOOR GASTOUDERS 

 

Activiteiten van gastouder vormen winst uit onderneming  

De voordelen uit de activiteiten van een gastouder kunnen kwalificeren als winst uit 
onderneming. Het enkele feit dat relatief weinig investeringen en acquisitie wordt gepleegd, 
doet er volgens de rechter niet toe omdat dit inherent is aan de aard van de onderneming.  

 
Vanaf 2007 verrichtte een vrouw activiteiten als gastouder. Ze gaf haar opbrengsten aan als resultaat 
uit overige werkzaamheden. Vanaf 2010 gaf zij de opbrengsten aan als winst uit onderneming. In 
2011 claimde zij de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Rechtbank Noord-Nederland merkte de 
voordelen uit de activiteiten als gastouder aan als winst uit onderneming. De vrouw voldeed namelijk 
aan het duurzaamheidsvereiste en de werkzaamheden hadden voldoende omvang. Ook liep zij 
debiteurenrisico, risico op inkomensverlies en continuïteitsrisico. Dat zij relatief weinig investeringen 
en niet actief acquisitie had gepleegd, was irrelevant. Die omstandigheid was inherent aan de aard 
van de onderneming, aldus de rechter. Bovendien verklaarde de vrouw dat zij veel middelen ook privé 
gebuikte en als privévermogen had aangemerkt. Ook verklaarde de vrouw dat zij via mond-op-mond 
reclame zelf had gezorgd voor de vraagouders waarvoor zij werkzaamheden verrichtte. Verder 
concludeerde de rechtbank dat de vrouw, gelet op het aantal gemaakte directe uren, rekening 
houdend met de flexibele opvang en met inbegrip van indirecte uren, minstens 1.225 uren had 
besteed aan de werkzaamheden voor haar onderneming. De vrouw voldeed aan het urencriterium en 
had daarom recht op zelfstandigen- en startersaftrek. 
  
Wet: artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 
Meer informatie: Rechtbank Noord-Nederland, 7 juli 2015 (gepubliceerd op 3 november 2015), 
ECLI:NL:RBNNE:2015:3650  
 
 
Indien u meer wil weten, en een goede accountant wil hebben met ervaringen in 
gastouderwerkzaamheden, inkomsten en belastingzaken, neem dan contact op met: 
 
 
 
Johan Clarijs of Joyce van Meer   
DRV accountants  & Adviseurs 
Cosunpark 20 
076 523 3033 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Hoofdstuk3/Afdeling32/Paragraaf321/Artikel36/geldigheidsdatum_04-11-2015
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:3650
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:3650


 
 

GOB Samen CreaCtief en haar gastouders  
zijn gestarten met kindvolgsysteem en Uk & Puk 

We zijn met onze gastouders begonnen met het kind volgsysteem “Doen, praten en bewegen”. Dit is 
een digitaal observatiesysteem waarmee de gastouder de ontwikkeling van het kind op een 
eenvoudige manier kan volgen met als doel zo goed mogelijk hierbij aan te sluiten. De sociaal-
emotionele-, de taal- en de motorische ontwikkeling worden zo regelmatig gevolgd.  Het systeem sluit 
goed aan op het pedagogisch beleidsplan Samen CreaCtief en Uk en Puk. 

De adviezen die het systeem geeft als er bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind zijn, worden 
als heel waardevol ervaren. U kunt dan denken aan tips voor spelletjes, voorlezen en andere 
activiteiten. Men geeft aan dat dit verdieping en inspiratie geeft in hun werk met de kinderen en een 
bredere basis voor het voeren van gesprekken met ouders. 

Gastouders volgen verplichte introductie-avonden bij Samen CreaCtief die georganiseerd wordt door 
Cobi van Schaik. Naast een uitleg over het systeem zelf, besteden we o.a. aandacht aan het 
informeren van de ouders, privacy en de manier waarop de uitkomsten van de observaties met ouders 
kunnen worden besproken. Op grond van de ervaringen in de komende jaren zullen wij de gastouders 
trainingen bieden.Samen CreaCtief neemt voor een groten deels de kosten voor de trainingen op zich 
en het gebruik van "Doen, praten en bewegen" voor haar rekening. 

We gaan er vanuit dat  “Doen, praten en bewegen” ook in de gesprekken tussen ouder en gastouder 
een toegevoegde waarde zal zijn. Dat er animo is voor het werken met dit systeem blijkt uit 
invoeringen van andere bureaus. 

In de toekomst zal ook dit verplicht gaan worden via de overheid om meer kwaliteit te bieden als 
gastouderbureau. 

Gastouders gaan natuurlijk na deze invoer van het systeem dan ook meer verdienen omdat 
hun meer kwaliteit bieden. 

 

 

 

 

 

 



 

Lijst wél aftrekbare kosten:  

 Studiekosten (lesgeld, examengeld en verplichte studieboeken). In 2014 zijn alle kosten > 250 

euro aftrekbaar. 

 Telefoonkosten, zakelijke gesprekken met ouders of gastouderbureau. Houd hiervoor een lijst 

bij met telefoontjes die gepleegd zijn. 

 Abonnementsgeld 2
e
 mobiele telefoon. Indien deze uitsluitend zakelijk gebruikt wordt en de 

kosten binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van het werk. 

 Bemiddelingskosten van het gastouderbureau 

 Contributies en abonnementen voor de gastkinderen 

 Entreebewijzen en versnaperingen voor uitjes met de gastkinderen 

 Voorzieningen voor veiligheid van de kinderen: 

EHBO trommel, veiligheidshaakjes, deur strips, traphekje, rookmelders enz.. (hieronder vallen 

tevens de kosten die u moet maken om te kunnen voldoen aan de Risico-inventarisatie 

Veiligheid en Gezondheid) 

 Voorzieningen voor de opvang van de kinderen: kinderwagen, baby bad, flessenwarmer 

kinderparaplu’s, bestek, bekers, speelgoed, cadeaus, tandenborstel, luiers, billen crème enz.. 

Let op: inrichtingskosten (meubilair) in privéwoning niet. 

 Schoonmaakartikelen 

 Knutselzaken, zoals papier, stiften, verf, enz.. 

 Reiskosten, aftrekbaar tegen 0,19 eurocent per kilometer voor elke kilometer die u zakelijk 

(voor of ten behoeve van de kinderen) hebt gereden, schrijf de kilometers in uw agenda of 

kladblok. 

Bepaal de kilometers aan de hand van www.routenet.nl of www.maps.google.com. 

 Verwarmen van de opvangruimten: alleen de extra kosten kunt u in rekening brengen, dit 

moet u wel aannemelijk maken. 

Deze extra kosten worden gemiddeld gesteld op 0,80 eurocent per dag. 

 Eten en drinken: de kosten hiervan zijn lastiger te bepalen. Bonnen zullen vaak ontbreken 

omdat deze kosten samenlopen met uw privé kosten. Houdt op een lijst bij welke kinderen 

wanneer mee eten en kijk in de tabel “Dagelijkse kosten voeding per persoon” welke kosten 

aftrekbaar gemaakt mogen worden. 

 Administratiekosten (kantoorbenodigdheden, boekhouder enz..) 

Lees ook meer over de aftrekbaarheid van kosten in de `aanloopfase` van het opstarten van 

uw onderneming. 

 Voor meer informatie m.b.t. kosten voor gastouders en belastingen zie bijlage. 

 

http://www.routenet.nl/
http://www.maps.google.com/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/kosten_gemaakt_in_de_aanloopfase


 

 

Aanvullende alg. voorwaarde Samen CreaCtief 2017-2018 

Leverings- en betalingsvoorwaarden 2017-2018 Gastouderopvang en Opvang aan Huis.  
1. Gastouderopvang wordt betaald n.a.v. de contracturen. ( minimale afname 20 uur per maand) 
Overige uren kunnen ingehaald worden alleen bij noodsituaties. Bij Opvang aan Huis worden 
minimaal 100 uur per kind per maand afgenomen.( v.a. afname bij 2 kinderen in gezin) Bureaukosten 
zijn 95,- per kind per maand. Ook kunnen andere kinderen op locatie van een ouder opgevangen 
worden. Dit is in kosten voordeliger voor de ouder.  

2. De gastouder houdt een urendeclaratie bij en laat de vraagouders deze aan het eind van de maand 
ondertekenen.  

3. De gastouder levert haar urendeclaratie vòòr de 2e van de volgende maand in bij het 
gastouderbureau.  

4. Het verschuldigde bedrag wordt rond de 1e van de eerst volgende maand automatisch van de 
rekening van de vraagouder geïncasseerd. De gastouder ontvangt voor de 21e van de volgende 
maand vergoeding over de gedeclareerde/contract uren van de maand ervoor, mits vraagouders aan 
hun betalingsverplichting hebben voldaan.  

5. De intakekosten zijn eenmalig en per gezin. Wanneer de overeenkomsten aangemaakt zijn, en de 
ouders besluiten alsnog de overeenkomst om welke reden dan ook niet door te laten gaan, brengen 
wij de gemaakte kosten van 25,- in rekening. Wij zijn als bureau bevoegd bijzondere kosten in 
rekening te brengen bij werkzaamheden die wij verrichten buiten de opvang en bemiddelingsuren, 
indien wij extra kosten voor u maken. bijv. bij meerdere aanmaningen en uit handen geven van 
instanties zoals deurwaarder e.d. krijgt u de factuur alsnog een factuur met de gemaakte kosten. Als 
een contract per direct beëindigd wordt wegens omstandigheden, brengen wij nog wel de gemaakte 
bureaukosten van de betreffende maand in rekening. 

 6. De uurvergoeding is excl. broodmaaltijden, tussendoortjes en drinken en warme maaltijden. Deze 
kosten worden met de gastouder afgerekend. De uurvergoeding is exclusief vervoer, deze vergoeding 
wordt door vraag- en gastouder in onderling overleg geregeld.  

7. Zowel vraag- als gastouders dienen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben 
afgesloten . Een kopie van de polis dient opgestuurd te worden naar het gastouderbureau.  

8. Een gastouder dient vanaf de eerste dag van de opvang over alle noodzakelijke gegevens, 

(afsprakenlijst) zoals, bereikbaarheid ouders, formulieren buikslapen/medicijngebruik vóór de opvang 
van het gastkind te beschikken.  

9. De gastouder krijgt de kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag vergoed, zodra de Verklaring 
Omtrent Gedrag incl. bon door het gastouderbureau is ontvangen. De bevestiging van de aanvraag en 
de bon, die bij de gemeente zijn verstrekt, dienen meteen naar het gastouderbureau opgestuurd te 
worden. Dit alleen als de gastouder bij Samen CreaCtief is aangesloten.  

10. Voor Opvang aan huis gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de bijlage 
Opvang aan Huis.  

11. Betreffende de niet-tijdige betaling heeft Samen CreaCtief  het artikel ‘betaling/niet-tijdige betaling 
overgenomen van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang van de branche-organisatie MO-groep*  
 
Algemene voorwaarden MO groep betreffende de betaling / niet-tijdige betaling  
1 De vraagouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de onderneming in kinderopvang.  
2 Betaling geschiedt eens per maand op de 1e van de betreffende maand middels automatische 
incasso. Indien de vraagouder geen gebruik maakt van een automatische incasso, dient de ouder 
uiterlijk de 21

e
 vooraf de opvangmaand betaald te hebben. 

Indien de ouders niet tijdig hebben betaald,  wordt er bij de eerste aanmaning € 30.- aan 
administratiekosten in rekening gebracht. Bij de 2

e
 aanmaning 40,- 

3 De vraagouder is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. Het gastouderbureau zendt 
na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de vraagouder de 
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Het 
gastouderbureau waarschuwt de vraagouder daarbij dat als er dan nog geen betaling plaats vindt de 
overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd.  
4 Over de betaling die niet tijdig is verricht, is het gastouderbureau gerechtigd zonder aankondiging de 
wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.  
5 Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan het gastouderbureau ervoor kiezen een 
betalingsregeling aan te geven. 
 
Wij zullen als GOB Samen CreaCtief deze aanvullende voorwaarde hanteren vanaf 2017-2018 
 
 
 
 



 
 

 

Organisatiekosten       

  
 
Kwalitatief goede opvang vinden wij belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan de werving & 
selectie van geschikte gastouders en de bemiddeling en begeleiding van de gastouder en de ouder(s) 
gedurende de opvang. Hiervoor betaalt u organisatiekosten. Wat doet GOB Samen CreaCtief met 
deze organisatiekosten? 
  
Werving en selectie van geschikte gastouders  
 
• Persoonlijk intakegesprek met kandidaat gastouders  

• Uitvoeren van de Risico inventarisatie Veiligheid en gezondheid  

• Aanmelden van de gastouders bij de gemeente t.b.v. registratie in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)  

• Voorbereiden en begeleiden van gastouders op het gastouderschap  
 
Intake, koppeling en bemiddeling van de opvang  
 
• Persoonlijk intakegesprek bij ouders thuis waarbij de opvangwensen geïnventariseerd worden  

• Verstrekken van telefonische en schriftelijke informatie over onze organisatie en werkwijze  

• Aanbieden van een geschikte gastouder  

• Kennismakingsgesprek tussen gastouder en ouders regelen  

• Koppelingsgesprek voeren tussen gastouder en ouders  

• Overeenkomsten met ouders en gastouders opstellen en versturen  

• Evaluatiegesprekken voeren met vraag- en gastouders en verslaglegging hiervan  

• Noodopvang regelen in geval van kortdurende afwezigheid van de gastouder  

   (vakantieopvang 3 maand van tevoren doorgeven) bij het niet doorgeven lopen de contracturen   
gewoon door. 

• Herbemiddeling wanneer de opvang bij een gastouder stopt  

• Ondersteuning bij problemen of calamiteiten gedurende de opvang  

• Aanbieden van het Kind Volg Systeem en het Meten van welbevinden van kinderen  

• Jaarlijkse uitvoer van de Risico inventarisatie Veiligheid en gezondheid bij gastouders  

• Minimaal 2x per jaar bezoeken van de gastouder door de bemiddelingsmedewerker  

• Pedagogisch advies en begeleiding van gastouders ( incl. Uk en Puk VVE project) 

• Telefonische contacten met ouders en gastouders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deskundigheidsbevordering gastouders  
 
• Aanbieden van scholing en cursussen aan gastouders  

• Jaarlijks organiseren van de herhalingscursus EHBO  

• Minimaal 2x per jaar organiseren van themabijeenkomsten voor gastouders  

• Bijeenkomsten over belastingaangifte voor gastouders  

• Organiseren van uk &puk trainingen voor gastouders  
 
Administratie  
 
• Verwerken van afspraken en mutaties in het systeem  

• Verwerken van de digitale urenregistratie  

• Kassiersfunctie: Uitbetalen van de gastouders en factureren aan ouders  

• VOG aanvraag gastouders en huisgenoten 18+  

• Jaaropgaven verstrekken ouder en gastouder  

• Debiteurenbeheer  
 
Algemeen  
 
• Kwaliteitsbewaking:  

• Deelname aan regionaal en landelijk overleg toeslagen 

• GOB Samen CreaCtief heeft een Oudercommissie die de belangen van ouders behartigt en een 
Gastouder Inspraak Orgaan dat de belangen van gastouders behartigt  

• Klachtenregeling voor klachten www.klachtenloket-kinderopvang.nl   
 
Kostenopbouw  
De hoogte van de organisatiekosten wordt voor een groot deel bepaald door de personeelskosten die 
het uitvoeren van bovenstaande activiteiten met zich meebrengt. Daarnaast vloeit een deel van de 
inkomsten door naar andere afdelingen binnen de organisatie zoals de afdeling financiën, 
debiteurenbeheer, pedagogiek etc. Tot slot zijn in de organisatiekosten ook kosten verwerkt zoals 
drukwerk, onderhoud van de website, 
automatiseringskosten, PR, telefoonkosten, kantoorkosten, porto, reiskosten, verzekeringen, 
accountancy- en bankkosten, abonnementen en deskundigheidsbevordering van het personeel. 
 
 
 

 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/


 

 

 

 

 Opening en Sluitingstijd GOB Samen CreaCtief 

 

Beste ouders en gastouders, 

1. Openingstijden 
2. Correspondenties 
3. Vakanties 

 

1.onze openingstijden zijn gewijzigd naar: 

Maandag;  9.00 u tot 16.00 u 

Dinsdag;    9.00 u tot 16.00 u 

Woensdag gehele dag gesloten ( wegens administratie verwerking) 

Donderdag: 9.00 u tot 16.00 u 

Vrijdag: 9.00 u tot 12.00 u 

 

2.correspondenties 

Steeds meer wordt er in de avonden gebeld en zoals tegenwoordig geappt  

telefoontjes worden dan ook alleen binnen deze tijden opgenomen i.d.m. 

In de avonden en weekenden nemen wij geen telefoontjes meer aan. Wel in noodsituaties 
beantwoorden wij  apps of mails.. Ons nieuwe tel.nr is dan ook: 0165-850178 

 
3.vakanties  
 
Zoals iedereen hebben ook wij rust nodig om op te laden tijdens een vakantie 
Tijdens onze vakantie, wat  iedereen doorkrijgt via mail en in een nieuwsbrief, staat bij 
noodgevallen een nummer wat u kunt bellen. 
 

Dit houd in alleen bij noodsituaties!!!! 
  
Bij vragen of administratieve vragen/problemen kunt u na onze vakantie 
contact met ons opnemen, en worden z.s.m. opgelost !!! 
 
 

Wij hopen dan ook op u begrip en medewerking in bovenstaande a.u.b. 

 
                                              
 
 
 
Vakanties 2017 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mijnvoetbaltalent.nl/uploads/news/id206/10a49_20090327171709_a_little_stressed_now.jpg&imgrefurl=http://www.mijnvoetbaltalent.nl/news/206/31/Burn-out-wat-is-het-sympomen-en-ontstaan.html&h=299&w=412&tbnid=gpjLvB97Z1kwBM:&zoom=1&docid=_7VYjuMBUqsXkM&ei=AK4_VIuVI4i8ygPbiIDwCw&tbm=isch&ved=0CBMQMygLMAs4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1066&page=5&start=98&ndsp=25


 
 

 

Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018 
zomervakantie: 7 juli t/m 19 augustus 2018 
herfstvakantie: 13 okt t/m 21 oktober 2018 
kerstvakantie:  23 december 2017  t/m 7 januari 2018 

Nieuwjaarsdag  

 
Maandag 1 januari 2018 
 

Officiële vrije 
feestdag 

Goede Vrijdag  Vrijdag 30 maart  2018 
Erkende 
feestdag 

Pasen 

Eerste Paasdag zondag 1 
april 2018 

Officiële vrije 
feestdag 

Pasen 

Tweede Paasdag maandag 
2 april 2018 

Officiële vrije 
feestdag 

Koningsdag Vrijdag 27 april 2018 
Officiële vrije 
feestdag 

Bevrijdingsdag  Donderdag 5 mei 2018 
Erkende 
feestdag 

Hemelvaart  Donderdag 10 mei 2018 
Officiële vrije 
feestdag 

Pinksteren  

Eerste Pinksterdag zondag 
20 mei  2018 

Officiële vrije 
feestdag 

Pinksteren  

Tweede Pinksterdag 
maandag 21 mei 2018 

Officiële vrije 
feestdag 

Kerstmis 

Eerste Kerstdag dinsdag 25 
december 2018 

Officiële vrije 
feestdag 

Kerstmis 

Tweede Kerstdag 
woensdag  26 december 
2018 

Officiële vrije 
feestdag 

 
 
zomervakantie GOB Samen CreaCtief 
 (krijgt u tijdig vooraf door) 
 
 
Ouders dienen er rekening mee te houden dat gastouders 
 verplicht zijn cursussen te volgen.  
tijdig worden de cursusdagen aan u doorgegeven.  

  

 

 

 

                        
 

http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/nieuwjaarsdag-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/goede-vrijdag-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/pasen-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/pasen-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/koningsdag2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/bevrijdingsdag-5-mei-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/hemelvaart-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/pinksteren-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/pinksteren-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/kerstmis-2016.html
http://www.allevrijedagen.nl/officiele-feestdagen/kerstmis-2016.html
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.wolfert.nl/college/wp-content/uploads/2015/05/schoolvakantie.jpg&imgrefurl=http://www.wolfert.nl/college/ouders/schoolvakanties/schoolvakanties-2016-2017/&docid=rsgCoo9xiGSqfM&tbnid=fufJPwbQ6K5YpM:&vet=1&w=420&h=298&bih=783&biw=1440&ved=0ahUKEwigo4-g_rnQAhXGhRoKHeBdDfgQMwh9KFkwWQ&iact=mrc&uact=8


 

       Leuke kleurplaat voor Sint en Piet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wij wensen u alvast fijn dagen toe 
Namens Annie Aerts-Jongenelis  
en Kim Schoonen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwoOzj_rnQAhWBlxoKHYlMA-gQjRwIBw&url=http://sinterklaas.stoompage.info/sinterklaas-kleurplaten/&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNF74TmnzorISL-QkNl9-08VnsNy3w&ust=1479822542993460

