
 

2017 wordt een belangrijk jaar. 

UnieKO, de beroepsfederatie voor zelfstandigen in de kinderopvang zet 

zich sinds 1990 in voor de zelfstandige onthaalouder, de ondernemer in 

de kinderdagverblijven, IKT of vrije prijzen, zowel de werkgever als de 

samenwerkende zelfstandigen. 

Alle bestuursleden en medewerkers zijn werkzaam in de zelfstandige 

kinderopvang waardoor expertise gevat zit in jarenlange ervaring en 

praktijkkennis. Als federaal erkende beroepsfederatie is UnieKO 

uitgegroeid tot een belangrijke actor in het kinderopvanglandschap. 

We vertegenwoordigen  onze sector in het Raadgevend Comité van 

K&G, de Voorgangsgroep van K&G, de Hoge Raad voor zelfstandigen 

en KMO, het Paritair Comité 331. Dit aangevuld met een 10-tal overlegorganen binnen K&G, bij 

onderwijsinstellingen, kabinetten, enz... 

UnieKO is lid van de Health Community & VOKA en heeft een samenwerkingsakkoord met het Neutraal 

Syndicaat voor Zelfstandigen. 

Waar richten we VANDAAG onze pijlen op: 

 Een boekhouder die van wanten weet!! 

 De kostenforfaits op de onderhandelingstafel 

 STand VAn ZAken: uitbreiding '17 - IKTmix - BsB - Adminstratie - overnames en prijzenslag 

 vorming op maat 

 Onderzoek zindelijkheid UA 

 Zaterdag 22 april Meet & Greet 

Zoals u ziet is lid worden voor u en ons erg belangrijk. Wil je meer weten? Klik hier 
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Bent u tevreden over de samenwerking met uw boekhouder? En uw 

boekhouder is op de hoogte van de veranderingen in de kinderopvang? 

Dan bent u bij de gelukkigen. 

UnieKO stelt een boekhouderslijst op, over gans Vlaanderen en 

Brussel, die wordt aangebracht vanuit de sector. Hoeveel sterren krijgt 

uw boekhouder? Wie ontevreden is kan binnenkort de lijst raadplegen. 

Wil u uw bevindingen met ons delen dat kan dit via deze korte 

bevraging. 

Naar boven 

De kostenforfaits op de onderhandelingstafel 

Donderdag 9 februari zit UnieKO aan tafel met de administratie van 

financiën en met de Waalse federatie Fédaje om het afgelopen akkoord 

van 31 januari 2014 te heronderhandelen. 

De kosten lopen verder op, een aanpassing van beide forfaits dringt 

zich op. 

We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte. 

  

Naar boven 

STAND VAN ZAKEN 

1. Op 9 februari onderhandelt UnieKO, samen met Fédaje (Waalse 

collega) en administratie van financiën de kostenforfaits. Meer 

nieuws volgt dus binnenkort! 

2. Er is 9,5 milj voorzien voor kinderopvang in 2017. Zal er ingezet 

worden op overgang van T0 naar T1, overgang van T1 naar T2B, 

nieuwe plaatsen T1 of T2B, verhoging subsidie T1 of T2B, 

flexibele kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, inclusieve 

opvang of...? De vraag is groot, de pot klein. UnieKO pleit voor 

maximale inzet op T0 en T1. De kloof moet kleiner. 

3. Een proefproject prijzenmix start dit voorjaar. IKT-opvang kan 

enkele plaatsen uitbreiden aan vrije prijstarief. 10 organisatoren 

kunnen deelnemen. UnieKO zit mee in de opvolging van dit 

project. 

4. Na het onderzoek rond 'bestellen is betalen' door de Artevelde 

Hogeschool deed K&G enkele voorstellen tot wijziging van de 

regelgeving. UnieKO vindt opnieuw aanpassen geen goede zaak. Iedere kinderopvang dient haar 

verantwoordelijkheid te dragen. 

5. UnieKO blijft pleiten voor minder administratie, meer en duidelijke digitale verwerking en 

transparantie in de subsidiëring. K&G zorgde in 2016  voor meer tools waarmee de 

organisator zelf kan berekenen hoeveel het saldo in maart zal bedragen, hoeveel subsidies je mag 

verwachten in 2017 en welk je prestatie- en je bezettingspercentage is. Lijkt dit echt chinees, dan 

kan je een vorming aanvragen op administratie@unieko.be  

6. Reeds twee jaar ontvangt UnieKO signalen uit de zelfstandige kinderopvang dat vraag tot overname 

niet altijd vanuit de kinderopvang zelf komt. Vaak krijgen organisatoren de vraag om hun 
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kinderopvang over te laten. Zeker wanneer het een IKT-voorziening betreft is de interesse zeer groot 

en worden prijzen per plaats voorgesteld. Hier willen we graag iets meer over weten. Is dit ook bij u 

gebeurd en wil u hier iets over kwijt? Dit is een korte bevraging (anoniem) 

Naar boven 

Vorming op maat 

In het voorjaar 2016 startte UnieKO met vormingen op maat die positief 

werd onthaald! 

Betaalbaar en kleinschalig én ook vormingen met ouders. 

Dit houden we in 2017 verder aan.  

Een greep uit ons aanbod: positief opvoeden, omgaan met 

gevoelens, omgaan met conflicten, gezonde voeding, 

natuurbeleving in de kinderopvang, ziek kind in de opvang, 

communicatie in het team, communicatie met ouders en ouderparticipatie, levensreddend handelen, 

welke regelgeving in 2017, digitaliseren en administratie op orde krijgen! 

Maar misschien vind je toch niet echt wat je dringend wil aanpakken. Geef ons gerust een seintje dan 

bekijken we samen de mogelijkheden. Wij zoeken in het ruime aanbod kwaliteit, betaalbaarheid en vooral 

aangepast aan de noden van onze mensen. Of misschien heb je zelf een voorstel,  ook daar kunnen we  iets 

mee. 

meer info bij Tine: administratie@unieko.be 

Naar boven 

Onderzoek zindelijkheid Universiteit Antwerpen, wie doet mee? 

Onze kindjes worden veel later zindelijk dan 50 jaar geleden… 

Deden onze grootouders het echt zoveel beter? Zijn de luiers te 

gemakkelijk? Hebben wij of de ouders te weinig tijd? 

Of kan het gewoon anders?|  

UnieKO werkt mee aan een studie van UZA en UA met een vernieuwde 

aanpak. 

Momenteel zijn we op zoek naar kinderdagverblijven die geïnteresseerd 

zijn om deel te nemen aan het onderzoek. 

Wie het ziet zitten of eerst meer info wil, geef een seintje aan 

TINE: administratie@unieko.be 

  

Naar boven 

VRIJHOUDEN zaterdag 22 april POP-UP Meet & Greet 
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Naar boven 
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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 
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