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NIEUWSBRIEF 23.09.2016 

Beste onthaalouder, 

Hier opnieuw een beetje nieuws uit onze sector. 

De laatste tijd krijgen wij meer en meer oproepen van onthaalouders die 

eens goed willen weten hoe de vork in de steel zit wat betreft 

hun sociale zekerheid, mogelijkheden en 
toekomst. Daarnaast zijn in de sociale zekerheid voor zelfstandigen 

wel een aantal zaken gewijzigd. 

Indien je hier meer wil over weten of je denkt dat er nog onthaalouders in de buurt zijn die hierover met 

vragen zitten, geef dan een seintje aan Tine op administratie@unieko.be. We kunnen samen een avond met 

een deskundige organiseren, u geeft ons info waar we terecht kunnen en wij doen de rest. Voor leden kost 

het niets, voor niet-leden weinig. 

We houden van het motto: een goede onthaalouder is er twee waard, een goed geïnformeerde drie! 

Stand van zaken, stand 22 
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Volgende maand staat UnieKO 

weer op de vakbeurs kinderopvang 

in Antwerpen, stand 22. We 

verkopen niets, we zijn er voor u. 

Zet u bij in ons 'nieuw' salon. 

Zoals andere jaren zijn we zeer 

benieuwd naar de verschillende 

visies op kinderopvang, staan we 

paraat om alle vragen te 

beantwoorden en.... hebben 

we vrouwentongen (rara)!!!  

Als je laat weten dat je zal komen 

dan zorgen we voor een 

verrassing! administratie@unieko.b

e 

Je kan hier een ticket downloaden   

Administratieve werkdruk moet minder 

Ook volgende maand zit UnieKO opnieuw samen met K&G 

om deadministratieve overlast van de onthaalouder onder 

de loepe te nemen. 

Er moet oplossing komen voor de vele administratie die na de uren 

moet gebeuren of waar misschien wel de man mag inspringen. 

Pedagogische ondersteuning en attest draagkracht 

U zal het zich nog wel herinneren, de voorwaarden van het decreet 

rondom de pedagogische ondersteuning en het attest draagkracht voor 

de onthaalouder. Iedere onthaalouder zal zich uiteindelijk moeten 

aansluiten bij een POO (Pedagogische en taalondersteunende dienst), 

zodat een begeleiding kan opgestart worden. 50% van de zelfstandige 

onthaalouders heeft dit ondertussen gedaan en is daar in grote mate 

tevreden over. Maar wat de toekomst zal brengen is nog koffiedik kijken. 

De dienstverlening loopt nog tot eind dit jaar en zal worden herbekeken. 

Maar ook staat in de regelgeving dat de onthaalouder over een attest draagkracht zal moeten beschikken. 

Onder draagkracht verstaat de overheid: bekwaam zijn om aan kinderopvang te doen, rekening houden met 

fysieke en psychische conditie en met het geheel van ondersteunende en belastende factoren zoals 

gezinssituatie, sociaal netwerk en woning. 

Hier was de regelgeving schrijven toch wel eenvoudiger dan een systeem uitdokteren om een attest te 

kunnen opmaken. Een starter is misschien minder draagkrachtig dan een oude rot in het vak of een 

gezinssituatie kan plots grondig wijzigen of 4 moeilijke baby’s in huis kan veel zwaarder wegen dan 7 vrolijke 

peuters…  Hoe kan men die draagkracht van een onthaalouder nu gaan meten? Blijft het attest draagkracht 

dan ook van kracht tijdens alle opvangjaren? Zo’n attest bepaalt natuurlijk ook rechtstreeks het inkomen van 

een zelfstandige onthaalouder? Teveel situaties kunnen een belangrijke rol spelen in de bepaling 

van draagkracht van een onthaalouder.UnieKO vindt dat een "attest draagkracht"  heel moeilijk ligt. 
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Anderzijds over de job kunnen praten,  sterke  en zwakke punten samen bekijken, problemen kunnen 

voorleggen, is een goede zaak.  Maar als een begeleiding over de vloer komt dan moet dit in volledig 

vertrouwen kunnen gebeuren. U moet vrijuit kunnen praten over de leuke maar ook moeilijke momenten in de 

opvang. Samen oplossingen kunnen zoeken, advies durven vragen, zonder dat dit gevolgen kan hebben. Een 

attest draagkracht mag niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. 

De zelfstandige onthaalouder verdient alle steun en advies, maar ook vrijheid. 

Hoe de ondersteuning PTO en het attest draagkracht zal evolueren zal dit najaar duidelijk worden. 

  

We volgen het voor u verder op. 

Nog vragen of opmerkingen, stuur ze zeker door naar administratie@unieko.be 

  

Een fantastisch weekend. 

  

  

het UnieKO-team 
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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 

 

mailto:administratie@unieko.be
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=103047&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=103046&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=103046&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d

