
Onleesbaar? Klik hier 

 

2 JAAR DECREET BABY'S EN PEUTERS 
WAT IS ER GOED en WAT KAN BETER? 

Het decreet is twee jaar jong of oud, zoals je het bekijkt, maar de 

rimpels zijn nog niet uit de transitie en er wordt nog volop geschaafd. 

Reglementering wordt doorgelicht en wijzigingen liggen voor. 

Klachtenprocedure, risicoanalyse, grensoverschrijdend gedrag, 

facturen, contracten, huishoudelijk reglement, minder goede 

betalerslijst, aanwezigheidslijst, attest levensreddend handelen, 

registratie voorrangsgroep, handhaving, maandregistraties, 

doktersattest, goed zedelijk gedrag voor de kinderopvang , 

jaarregistraties, enz, enz, enz,.....  

Het is veel, maar veel te veel? Misschien loopt het  niet zo'n vaart en 

kan u het allemaal bijhouden. 

Omdat wij gevraagd worden hoe het gesteld is met de administratie bij de zelfstandige 

groepsopvang maakten we een korte bevraging op. We willen uw bevindingen meenemen naar 

het voortgangsoverleg bij K&G volgende maand.  

U kent het ondertussen, 5 minuten van uw tijd waar wij zeer veel mee kunnen. De enquête is volledig 

anoniem. 

De volgende nieuwsbrief sturen wij het resultaat mee zodat u kan zien hoe de collega's het doen. 

Help ons en vul de enquête in, dan kunnen wij u helpen. 

 De enquête 

http://new.multimail.be/sub/unieko/LenteschoonmaakindeIKTvoorziening.htm
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87362&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esurvio%2Ecom%2Fsurvey%2Fd%2FS6X1U9O7N9M8R8G3O&u=%5bontvanger:id%5d


 

LOVE MAKES A... 

 Begeleider, verantwoordelijke of organisator zijn is een zeer mooie stiel maar het vergt een grote inzet, veel 

verantwoordelijkheidszin,  enorme flexibiliteit, rekbare verdraagzaamheid, begripvolle gezinsleden, ... noem 

maar op. 

"Hoe doet u dat toch?" hoort u dikwijls ... met deze T-shirt is het snel duidelijk. 

Draai je om en je weet het al... 

Zeer eenvoudig te bestellen via deze link, liefde maakt kinderopvang. Bestelt u met enkelen samen, dan 

kan u de verzendkosten delen. Aankomst verwacht rond 15 april. 

U steunt ons en wij kunnen u steunen. Zo simpel is 't . 

VORMING VOORJAAR 

De bevraging over gewenste vorming in vorige nieuwsbrief is verwerkt en de trefpunten zetten hun 

beste beentje voor. 

De klemtonen liggen  dit voorjaar op Levensreddend handelen, Wondzorg en Ziek kind in de opvang, FAVV, 

muziek, sociaal ondernemen, digitaliseren en werkgever worden/zijn. 

vb De FAVV-vorming zal doorgaan in Westmalle, Aalst en Hasselt. De voorloper in Ardooie was alvast een 

groot succes. 

Hou de agenda in de gaten, er komen wekelijks vormingen bij. Wil je nagaan of er nog een vorming in je 

buurt komt, neem gerust contact met Tine op administratie@unieko.be. Ben je met enkele collega's op zoek 

naar een van deze vormingen, laat het ook weten. 

REGISTRATIE VOORRANGSREGEL 

Voor eind april dient de IKT voorziening de registratie van de voorrangsregel in te dienen. Er zijn blijkbaar 

toch wel wat vragen omtrent de bepaling van de voorrangsregel. Je kan de ouder bevragen, een verklaring 

op eer laten tekenen of van de toeleiders een attest verkrijgen. 

Maar er stelt zich een probleem. Lees meer als lid. 

  

SALDO 2015 OP KOMST 

UnieKO pleit, reeds sinds de eerste saldoafrekening, om een overzichtelijke betaalstaat te krijgen bij de 

saldoafrekening van 2015. 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87322&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eteezily%2Ecom%2Fliefde%2Dmaakt%2Dkinderopvang&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87323&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fkalender%2Easp&u=%5bontvanger:id%5d
mailto:administratie@unieko.be
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87324&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fbib%2Easp&u=%5bontvanger:id%5d


Een ondernemer moet duidelijkheid hebben in de cijfers en dit ontbreekt bij de financiële transacties K&G - 

voorziening. Zal het duidelijk zijn eind deze maand waar de afrekening voor staat? 

  

KOM ER BIJ en .... 

  

UnieKO blijft zich inzetten voor iedere zelfstandige in de 

kinderopvang, uw plaats in het landschap is  te belangrijk maar 

we hebben uw stem ook nodig. We beloven geen wonderen maar 

zetten ons reeds 26 jaar in om stap per stap respect af te dwingen, 

gelijke kansen te krijgen en een duurzame toekomst te kunnen 

opbouwen. 

De hot items nu zijn de financiële verrekeningen en betaaloverzichten, 

de voorrangsregel en -registratie, kostenforfait, bestellen is betalen, 

IKT-mix, conceptnota buitenschoolse opvang, VIPA, PC331, 

handhaving, vorming, administratieve lastenvermindering, enz.... 

We gaan volledig voor de sector, help ons door lid te worden? klik hier. 

Vragen of bedenkingen, te weinig info? Eén adres: administratie@unieko.be 

DE IDENTITEIT VAN DE ZELFSTANDIGE 

Iedere zelfstandige heeft sinds enkele jaren een ondernemingsnummer. Voor de 

kinderopvang liep de aanvraagperiode nogal breed uit. Een groot aantal aspecten 

maakten dat een deel van de zelfstandigen in groepsopvang een ganse weg af te 

leggen had. 

UnieKO kon dankzij een afsprakenkader met de overheid de leden zelfstandigen in 

de kinderopvang in één beweging invoeren in de KBO. 

Sinds 2009 zijn we verschillende stappen verder. 

Onlangs deed UnieKO een aantal opzoekingen op de KBO en we kwamen tot bepaalde onverwachte 

ontdekkingen. Lees meer. 

Zelfstandig worden, het bepaalt je leven? 

UnieKO verleent haar medewerking aan de verspreiding van een onderzoek van een masterstudent TEW die 

de keuze onderzoekt die jongeren moeten maken na hun schoolloopbaan, om te starten als zelfstandige of 

als werknemer. Welke percepties hebben mensen onder de 30 jaar over het ondernemerschap en hoe hoog 

zijn de barrières om als zelfstandige te starten? 

Hier dus nog een bevraging, weliswaar een voor MIN dertigers!  

Bedankt in naam van Wout 

VIPA 14,5 miljoen in kinderopvang 

De Vlaamse regering heeft dit jaar voor investeringen in zorg en welzijn €100 miljoen extra vrijgemaakt, 

waaronder  14,5 miljoen voor kinderopvang. Op de site van VIPA vindt u een lijst van projecten die potentieel 
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in aanmerking komen voor betoelaging. 

Voor het eerst staat de deur ook open voor de zelfstandige kinderopvang maar onder bepaalde 

voorwaarden. 

 meer info 
 

 

 

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 

 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87326&url=http%3A%2F%2Fwww4wvg%2Evlaanderen%2Ebe%2Fwvg%2Fvipa%2FPaginas%2FDefault%2Easpx&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87328&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
mailto:info@unieko.be
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=tell-a-friend&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=uitschrijven&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87327&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=87327&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d

