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Verslag oudercommissie Bij de hand 25 april 2022
1. Voorstellen aan elkaar
Aanwezig:
Karin Meijer eigenaar Bij de hand
Harriet Groenwold gastouder Deventer
Irna Scholten gastouder Emst
Annefleur Broekhuizen ouder Apeldoorn
Tinke Vos ouder Epe
Afwezig:
Adrianne Hooimeijer ouder Emst

2. Intensivering GGD bezoeken
Vanaf 2022 is er extra geld ingezet om de controle van de gastouders te
intensiveren. Het is de bedoeling dat rond de 50% van de gastouders jaarlijks
bezocht gaat worden. Dit geeft veel extra werk op kantoor vanwege alle extra
rapporten en contacten met gastouders en GGD. Ter voorbereiding hebben we in
maart een Webinar georganiseerd voor gastouders om ze goed voor te kunnen
bereiden. Deze is goed bezocht en zullen we eens in de zoveel tijd gaan herhalen.

3. 2023 en de plannen van de overheid
Uurprijs indexeren overheid
6,52 euro wordt in het voorstel 6,74 euro. Alle kinderopvang wordt 5,7 % geïndexeerd
en gastouderopvang wordt vervolgens met 15 cent gekort vanwege de
intensivering van de controles per 2022.
Hierop kon men consulteren t/m 22 maart. Of dit nog een uitwerking heeft wordt
eind augustus bekend als de definitieve cijfers bekend worden gemaakt.
Dan overweging Bij de hand wel of niet te indexeren. Ik verwacht het wel. De
loonkosten blijven stijgen en de werkzaamheden breiden uit.
Verder is een mooi voorstel dat de opvanguren niet meer afhankelijk zijn van de
werkuren. De 70% BSO was al losgelaten maar nu wordt de 140% ook losgelaten.
Hiermee hoopt men problemen te voorkomen bij flexwerkers en ondernemers.

4. Bijblijven met Bij de hand een nieuw initiatief
Voor de pandemie organiseerden wij jaarlijks een gastouderdag. Een evenement
om gastouders te ontmoeten en te laten leren door middel van een breed aanbod
van workshops.
Dit is nu niet haalbaar en of we het in de toekomst weer gaan organiseren dat
weten we niet.
Wel willen we dat onze gastouders Bij blijven in hun beroep. We brengen nu per
kwartaal een nieuwsbrief voor ze uit waarin we het leeraanbod en tips beschrijven.
Dit jaar 3 workshops/ online leren en ander aanbod.
Harriët vertelt intervisie als waardevol te ervaren en dat zeker aan te raden aan
andere gastouders. Ze maakte deel uit van 2 groepjes maar beperkt het nu tot het
groepje in Deventer.
We zullen dit actief blijven aanbieden. Het wordt als waardevol ervaren door de
deelnemers.

5. Gezonde kinderopvang
Mirjam Fokker is getraind als trainer gezonde kinderopvang in een tweedaagse
cursus. Een welkome aanvulling op onze kennis en kunde.
De informatie die ze heeft ontvangen geeft ons veel mogelijkheden om
workshops/tips en op andere manier kennisuitwisseling te laten plaatsvinden. De
eerste workshop wordt dit najaar gegeven.
We praten nog even met elkaar over het eten bij de gastouders. De ene ouder
geeft aan soms wel wat afwisseling te missen. De andere ouder geeft aan het prima
te vinden dat het bij de gastouder anders gaat dan thuis. De ideeën om dit thema
verder vorm te geven werden goed ontvangen.
Ouder en gastouder moeten over dit onderwerp samen in gesprek komen en de
verwachtingen goed kunnen uitspreken.
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6. Personeel Bij de hand
De werkdruk is hoog. Na corona met veel, heel veel contacten met ouders en
gastouders over protocollen en andere zaken die te maken hadden met de
pandemie nu tijd nodig om alles weer normaal te krijgen. De fysieke bezoeken zijn
weer heel prettig maar het is ook even zoeken met elkaar.
Corine Baksteen die de bemiddeling van ouders en gastouders als taak had is
vervangen door Sharona Remmerts en Sascha Stolk is extra aangetrokken om
administratief te ondersteunen.
Helpende hand het nieuwe bedrijf begint ook van de grond te komen.
We werken met een ontzettend fijn team en hebben dit jaar de nodige
teambijeenkomsten om samen aan efficiency en kennisuitwisseling te werken.

7. Afsluiting en rondvraag
In de rondvraag kwam naar voren dat het initiatief om de gastouders uit te nodigen
bij de oudercommissie vergadering wisselend is ontvangen.
Harriët geeft aan dat zij het prima vond voor een keer. De beide ouders vonden het
een prima initiatief en gastouder Irna wilde gerust in de toekomst nog eens worden
uitgenodigd.
Het was ook een test omdat we eerder probeerden een gastouder denktank te
formeren. Daarvoor kwamen 2 aanmeldingen binnen. Dat was te weinig om iets van
de grond te krijgen. In het verleden eenzelfde ervaring toen we dit probeerden te
organiseren. Er is schijnbaar geen behoefte aan.
Daarom nu gekozen om de gastouders uit te nodigen bij de oudercommissie en op

deze manier gebruik te maken van hun ervaringen. Bij beide heel veel jaren ervaring
in het werken als gastouder en het werken met Bij de hand.
De volgende vergadering zal oktober/november 2022 worden gepland.

