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1. We spraken over de veranderingen in 2022 vanuit de overheid op het
gebied van de financiën. De uurprijs waarover de
kinderopvangtoeslag wordt berekend gaat van 6,49 euro naar 6,52
euro per uur.
Bij de hand wijzigt haar tarieven niet en de verwerking van de
aangepaste uurtarieven vanuit diverse gastouders is in volle gang op
dit moment.
2. Corine Baksteen gaat Bij de hand na vele jaren verlaten. Dit doet ze
per febr/mrt 2022 afhankelijk van wanneer er een nieuwe collega gaat
starten.
Het is jammer dat Corine gaat vertrekken maar het biedt ook weer
nieuwe kansen. De zoektocht naar een nieuwe collega is in volle gang.
Via Indeed/Facebook/LinkedIn is de vacature uitgezet. De gesprekken
vinden 11, 15 en 16 november plaats.
3. Het online leersysteem van KinderwijsTV proberen we zo goed als
mogelijk onder de aandacht te brengen. Iedere gastouder ontving
afgelopen jaar een gratis leermodule en/of deelname aan een online
workshop. We vinden met elkaar de deelname aan het leren tegen
vallen. Helaas weten we hier niet direct oplossingen voor. Doordat je als
gastouderbureau geen werkgever bent kun je gastouders er niet toe
dwingen om te leren/ontwikkelen/deel te nemen aan intervisie. Je zou
dit als bureau wel graag anders willen. Wie weet wijzigt hier in de
toekomst nog iets aan in de wet. Wel adviseren wij startende
gastouders met klem de leermodule ‘de vier pedagogische
basisdoelen’ en de ‘meldcode’ te doorlopen. Wij betalen deze
leermodules voor de startende gastouders. We blijven het onder de
aandacht houden.
De gastouderdag zoals we die gewend zijn aan te bieden verwachten
we ook in 2022 niet te kunnen organiseren. Hiervoor zullen vervolgens
weer vervangende ideeën voor gastouderontwikkeling worden
bedacht.

4. Corona in opkomst was helaas ook een agenda punt. Dit hadden we
liever anders gezien zoals velen met ons.
Hoe om te gaan met de oplopende besmettingen? We hebben
besloten dat we per direct een bericht uit zullen doen naar ouders en
gastouders met de laatste adviezen en nogmaals verwijzing naar de
protocollen. Ook zal Bij de hand afspraken op locatie zoveel mogelijk
overzetten naar online bezoeken. Is er een bezoek op locatie dan zal
dit er niet meer dan 1 per dag zijn om de contacten te beperken.
5. We hebben de vergadering afgerond en gaan voor twee nieuwe
leden per de volgende vergadering april 2022. In iedere nieuwsbrief
staat de oproep voor nieuwe leden bijna genoemd. Ook de
medewerkers weten dat ze het actief moeten benoemen. Dit weer
onder de aandacht brengen bij de collega’s.

