
 

NIEUWSBRIEF MAART 2017 

Beste, 

 

De tijd vliegt en ondertussen blijft het stil. 

Een kleine update ... en een leuke werkweek gewenst. 

 

Dany Depreitere 

 Hoe staat het met de beloofde investering in de kinderopvang? 

 Wat nu met het kostenforfait? 

 Op zaterdag 22 april is Deinze the place to be!! 

 Er was heel wat vraag naar specifieke vorming op maat. 

 U wilt lid worden? 

Uitbreiding 2017 

Er is in 2017 9,5 miljoen voorzien voor de kinderopvang. Het blijft nog even wachten op de besteding 

doch deze maand zou K&G een oproep doen. 

De voorrang zou vooral gaan naar plaatsen zonder subsidie die kunnen instappen in T1 en zou 

gegeven worden aan de oudste voorzieningen!  

UnieKO staat hier volledig achter, een zeer goede zaak voor kinderdagverblijven die het momenteel zeer 

moeilijk hebben. Enkel op die manier is plaatsen creëren nog mogelijk.  

Wat niet wegneemt dat de situatie ook voor andere voorzieningen vaak nog precair is, zoals bij een aantal 

werkgevers. Deze problemen blijven wij zeker in de aandacht  houden. 

Er komen nieuwe T2B plaatsen met opnieuw een voorafname door de stad Antwerpen, Brussel en Gent. 

Voor de overige plaatsen zal er een verdeling komen voor omschakeling en nieuwe plaatsen, die 

gekoppeld wordt aan de rangschikking van de gemeenten zoals in de vorige uitbreidingsronde. 

Ook zoals vorige uitbreiding zal advies gevraagd worden aan de lokale overheid. 

Meer nieuws krijgt u binnenkort van Kind en Gezin. Deze info ontvingen wij van een lokale overheid. 

 

Kostenforfait 

De afgesproken vergadering met de administratie van belastingen is op hun vraag uitgesteld naar april. 

http://new.multimail.be/sub/unieko/uitbreiding2017kostenforfaitMeetGreet.htm#b120449
http://new.multimail.be/sub/unieko/uitbreiding2017kostenforfaitMeetGreet.htm#b120450
http://new.multimail.be/sub/unieko/uitbreiding2017kostenforfaitMeetGreet.htm#b120454
http://new.multimail.be/sub/unieko/uitbreiding2017kostenforfaitMeetGreet.htm#b120452
http://new.multimail.be/sub/unieko/uitbreiding2017kostenforfaitMeetGreet.htm#b120473


We nemen in de bespreking het onderzoek 'kostprijs kinderbegeleider' mee die KPNG en K-law in opdracht 

van K&G heeft gevoerd.  

We vermoeden geen grote verandering en houden u vanzelfsprekend op de hoogte. 

 

Meet & Greet 

Op zaterdag 22 april nodigen we alle leden, collega's, verantwoordelijken of begeleiders, 

ondersteuners van de kinderopvang, kortom iedere geinteresseerde uit naar Deinze.  

De eerste Meet & Greet waar informatie, netwerking, nieuwe producten, voordelen, enz... in elkaar 

overvloeien. 

Wij en onze partners zetten ons beste beentje voor om u gezelligheid en veel tijd te geven voor jobtalk. 

Komt u over de middag passeer dan langs onze foodtruck voor een lekker frietje. In de namiddag 

verwennen we je met een koffie+.  

 

Kijk op de website  Meet & Greet  en ontdek onze partners en hun specifieke aanbod op 

onze zaterdagmarkt. 

 

 Hou deze site en onze FB-pagina in de gaten en  misschien ontdek je  nog meer. 

Pas op: inschrijven is wel noodzakelijk, ook via de website Meet & Greet. 

 

Specifieke vorming en vorming op maat 

De vormingsonderwerpen die werden aangevraagd na onze laatste nieuwsbrief zijn:  

Subsidies 2017: welke subsidies (T2B) kunnen we verwachten? Hoe wordt het saldo berekend? Werken 

met de rekentools van K&G,  kwalificatievereisten: wat moet nu en wat wordt verwacht? Wie kan een 

afwijking krijgen. of thema's rond veiligheid, communicatie of pedagogische onderwerpen... en het 

gekende Levensreddend handelen. 

Momenteel worden de afspraken met de verschillende kinderdagverblijven vastgelegd. Sommige vormingen 

worden in gesloten kring gehouden, sommige mét ouders, andere zijn open vormingen. Het effectieve 

aanbod en inschrijven gebeurt via op onze website. 

Wilt u een kijkje nemen op wat mogelijk is voor u? Via deze link ziet u ze allemaal. 

We blijven onze prijzen democratisch houden en komen graag in uw buurt. 

Indien vragen : administratie@unieko.be 

 

Leden & toekomstige leden 

Zoals u kan lezen, is lid zijn van UnieKO een echte meerwaarde. 

Wil u lid worden of uw lidmaatschap vernieuwen? Hier leest u meer.... 
 

 

 

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=109672&url=http%3A%2F%2Funieko%2Ewebnode%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109622&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fvormingsoverzicht%2Easp&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109712&url=http%3A%2F%2Funieko%2Ewebnode%2Ebe%2Fvormingen%2F&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109673&url=http%3A%2F%2Funieko%2Ewebnode%2Ebe%2Flid%2Dworden&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109621&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=109620&url=http://www.syntra.be&u=[ontvanger:id]
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109620&url=http://www.syntra.be&u=[ontvanger:id]
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=109620&url=http://www.syntra.be&u=[ontvanger:id]


 


