
Onleesbaar? Klik hier 

 

Enkele korte mededelingen voor onze leden 

 Nog even tijd maken voor de enquête? Of heb je al teveel administratie? 

 Voorrangsgroep - 20% regel 

 Werkgroep onthaalouders 

 Saldo en saldi 

 Vormingen in het kwadraat 

 Ik hou van 

 Even checken op de KBO 

. 

 

Nog even tijd maken voor de enquête? Of heb je al teveel administratie? 

Ja, net daarom deze bevragingen. Reeds heel veel onthaalouders en verantwoordelijken vulden de enquête 

rond administratieve werkdruk in, nl. meer dan 10%. We willen graag nog een beetje meer respondenten om 

goed gedocumenteerd de situatie van de zelfstandige kinderopvang voor te leggen op het 

Voortgangsoverleg van april. 

Hier vind je de link naar de 3 verschillende enquêtes - aangepast aan ieders specifieke werksituatie: 

1. voor de onthaalouder 

2. voor de groepsopvang - vrije prijs 

3. voor de groepsopvang - IKT 

Dank u wel. 

Terug 

 

Voorrangsgroep - 20% regel 
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We ontvingen antwoord op onze vraag aan K&G hoe het moet 

met de klanten van 2015 aan wie niet systematisch de vraag 

is gericht of zij tot de voorrangsgroep behoren. 

. 

Eerst nog even wat de regelgeving zegt: 

Als organisator heb je de verantwoordelijkheid om vast te stellen dat een 

bepaald gezin aan de kenmerken beantwoordt. Anderzijds is het aan het 

gezin dat zich op de voorrang wil beroepen om de noodzakelijke informatie 

te geven. Het gezin kan hierbij ondersteund worden door een toeleider. 

Een toeleider is om het even welke organisatie die het gezin begeleidt en 

die een rol kan spelen om het gezin toe te leiden naar de kinderopvang. Bijvoorbeeld OCMW, 

regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin, Huis van het Nederlands, VDAB, Vereniging 

waar armen het woord nemen, … Indien de informatie beschikbaar is bij de toeleider, kan hij dit enkel doorgeven 

aan de opvang als de ouder hiervoor toestemming heeft gegeven. 

. 

UnieKO: Dien je alle ouders schriftelijk te bevragen (ook zij die reeds weg zijn uit de opvang)? 

. 

K&G: Het is belangrijk alleen die gezinnen te rapporteren waarvan je zeker weet dat ze een 

voorrangsgezin zijn. Als je dit in 2015 niet systematisch hebt bijgehouden, kan je een 

bevraging doen bij alle gezinnen, maar dit is uiteraard omslachtig. Het is belangrijk hieruit te 

concluderen dat je de werking naar de toekomst zo bijstuurt dat je dit registreert van bij de 

start van de opvang of als de situatie van het gezin wijzigt in de loop van de opvang. 

De organisator moet kunnen aantonen dat het gezin aan één of meerdere voorrangskenmerken 

voldoet. Verklaring op eer is daarbij een makkelijk hulpmiddel. Maar, enkel rapporteren waar je 

zeker van bent. 

Cijfers voor 2015 zullen geen volledig correcte weergave zijn, maar zorgen hopelijk voor 

sensibilisering naar de toekomst. Er wordt in deze eerste fase niet gehandhaafd. 

Terug 

 

Werkgroep onthaalouders 

K&G richt een focusgroep gezinsopvang op en nodigt uit. 

Gezinsopvang is een belangrijke en waardevolle vorm van 

kinderopvang waar heel wat ouders beroep op doen. K&G wil een 

duidelijk beeld krijgen van de gezinsopvang om deze in de toekomst te 

versterken. 

K&G stuurde reeds uitnodiging naar de onthaalouders uit Brugge, Ieper 

en Poperinge en binnenkort gaat de uitnodiging naar de onthaalouders 

uit Gent, Kasterlee, Lille en Retie. 

Net als K&G, vindt UnieKO het zeer belangrijk dat zelfstandige 

onthaalouders deelnemen aan deze focusgroepen om hun stem te 

kunnen meenemen in het gehele verhaal. 

Terug 

 

Saldo en saldi 
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In verschillende regio's zijn de saldi reeds gestort en de betaalbrieven 

aangekomen. Andere organisatoren zijn nog afwachtend. 

Er komen ons reeds eerste bevindingen toe, vooral vragen om 

verduidelijking. 

Heeft u hieromtrent nood aan bijkomende info? Stuur gerust een mail. 

Terug 

 

Vormingen in het kwadraat 

De trefpunten legden hun ei en ziehier wat in twee weken is gerealiseerd. 

Nog niet alle vormingen staan op de website maar die komen: volg het op onze kalender. 

Levensreddend handelen: Oudenburg, Zingem, Melle, Arendonk, Wechelderzande, 

Hasselt, Zennevallei 

Wondzorg: Ieper, Ingelmunster, Aalst, Meetjesland, Melle, Ekeren, Zonhoven 

Ziek kind in de opvang: Ooigem, Meetjesland, Malle, Landen 

FAVV: Malle, Aalst, Hasselt 

Digitaliseren : Beveren, Genk, Ooigem, Oostkamp, Zingem, Aalst, Malle, Arendonk, Ieper, Meetjesland, 

Melle 

Muziek in de opvang: Ieper en Zingem 

Snoezelen in de opvang: Zingem 

Sociaal ondernemen volgt nog. 

Terug 

 

Ik hou van 

 

Hét t-shirt van het voorjaar 

nog 2 dagen om te bestellen 

dan wordt het collectors 
item! 

HIERZO 

Terug 
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Even checken op de KBO 

Vandaag verscheen ook de oproep van een andere beroepsfederatie: controleer uw 

gegevens op de KBO! 

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen leiden tot misverstanden, kunnen problemen opleveren bij 

de aanvraag van een erkenning  en kunnen zelfs financieel in uw nadeel spelen bij geschillen. U 

loopt ook het risico op een geldboete. Het is dan ook aangewezen om uw gegevens in de KBO te 

controleren! 

Die oproep is er vooral voor de samenwerkende zelfstandigen in een feitelijke vereniging. Uw 

activiteiten (zie vestigingseenheid) kunt u consulteren via de Public Search van de Federale 

Overheidsdienst Economie. 

Lees je onregelmatigheden vragen wij u om dit aan ons te melden: info@unieko.be 

Of heb je hierover vragen dan mag je ons steeds contacteren. 

Terug 

 

 

UNIEKO vzw | kasteeldreef 66-1 | 9120 Beveren | 03/755 61 31 | www.unieko.be | info@unieko.be 

 

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 
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