
Onleesbaar? Klik hier 

 

NIEUWSBRIEF 04.02.2015 

Beste collega, 

Zoals beloofd, hierbij ons vormingsaanbod voor de komende maanden. Blussen, Evacuatie en LRH worden 

op vraag herhaald, maar ook ZiKO en Wondzorg werden door de sector opgegeven als gewenst. 

Twee zaterdagen in april gaan we dieper in op het kostenforfait, of beter: de twee forfaits sinds 2014. Eén 

sessie gaat door in het ondertussen gekende OC Leieland te Ooigem, de andere in Antwerpen bij BDO. 

Volgende week komen collega's samen in Roeselare (locatie gewijzigd!), Boom en Aalst. Kort op de bal 

wordt ingespeeld op de actuele thema's. In Aalst komt als enige punt de 'feitelijke vereniging' op de agenda 

(met uitleg). 

Ook voor de bijeenkomsten van de trefpunten wordt gevraagd via de website in te schrijven. Leden schrijven 

in via hun login voor iedereen uit het team, niet-leden kunnen zonder login inschrijven per persoon. Lukt het 

niet: administratie@unieko.be! 

Minister Vandeurzen geeft toelichting bij zijn kinderopvangbeleid in het Vlaams Parlement. Wat mogen we 

verwachten? Een korte bloemlezing onderaan. 

__________________________ 
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Naar aanleiding van de veelvuldige vraag organiseren wij opnieuw twee veiligheidsdagen waar het attest 

'blussen' en het attest 'evacuatie' kan worden behaald. 

Iedere medewerker die permanentie kan hebben in een groepsopvang moet een blusapparaat kunnen 

hanteren en het spreekt voor zich dat een doordachte evacuatie-route en -wijze geen luxe is in de 

kinderopvang. Een aantal collega's kunnen dit 'gelukkig' getuigen. 

Wie de houdbaarheidsdatum van het attest 'Levensreddend Handelen' ziet verlopen kan er ook terecht. Onze 

partner Rescue België verzorgt opnieuw deze vorming. 

21 maart 2015   in Dienstencentrum Schiervelde te Roeselare (W.Vl) :  klik hier 

6 juni 2015         in het Vormingscentrum te Malle (Antw) : klik hier 

Om voldoende praktische oefening te garanderen zijn er maximum 20 deelnemers voor blussen en 

evacuatie (4 sessies) en maximum 15 deelnemers voor levensreddend handelen. 

Indien interesse, wacht niet met inschrijven én betalen want we houden de plaatsen niet lang open. 

__________________________________ 

en nog voor snelle beslissers: 

24 februari    Beveren  (O.Vl): Opfrissing ZIKO deel 1 (deel 2 & 3 optioneel) klik 

5 maart          Roksem (W.Vl) : Wondzorg, hoe een gekwetst kindje verzorgen? klik 

 __________________________________ 

ACTUELE THEMA'S VOLGENDE WEEK OP HET TREFPUNT 

inschrijven noodzakelijk 

9 februari: trefpunt Roeselare Klik 

deadlines decreet, 

bestellen is betalen, 

pedagogische ondersteuning   

_______________________________ 

10 februari: trefpunt Groot Aalst Klik 

feitelijke vereniging, 

verplicht? 
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hoe? 

samenwerkingsovereenkomst?  

_______________________________ 

 11 februari: eerste bijeenkomst trefpunt Boom  Klik 

kennismaking 

wat doet het trefpunt? 

pedagogische ondersteuning 

  

 _______________________________ 

FORFAIT VOOR BEROEPKOSTEN IN DE KINDEROPVANG ONDER DE LOEP 

Wat is het verschil tussen het beperkt kostenforfait en 

het globaal kostenforfait? 

Wie kan dit gebruiken? Is dit nog interessant? 

Hoe breng je dit in je belastingsaangifte? Kan een forfait in een feitelijke vereniging? 

Wat zijn de voor- en nadelen van het werken via een vennootschap? 

Welke zijn de boekhoudkundige regels? 

  

I.s.m. BDO Healthcare group, gespecialiseerd in financiële, juridische en operationele dienstverlening aan de 

diverse actoren in de Healthcare sector. 

. 

4 april 2015 :     OC Leieland; Guido Gezellestraat 55C te Ooigem: klik 

18 april 2015:    BDO, Uitbreidingsstraat 72 te Antwerpen (Berchem) : klik 

_______________________________________________________________________________________

__________________________ 

Minister Vandeurzen aan het woord 
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Minister Vandeurzen liet vorige week tijdens een actualiteitendebat in 

het Vlaams Parlement weten dat op elke trap van het decreet zal 

worden geïnvesteerd: in trap 1 omdat het belangrijk is dat je op een 

levensvatbare manier een initiatief kunt nemen, de 

inkomensgerelateerde opvang in aantallen verbreden omdat het 

belangrijk is om de toegankelijkheid te bewaken en in trap 3 extra steun 

bieden voor degenen die zich engageren in een netwerk rond kwetsbare 

gezinnen met de Huizen van het Kind en andere. 

"Als je voldoende capaciteit wilt creëren om de toegang inderdaad te maximaliseren, dan moet je ervoor 

zorgen dat de levensvatbaarheid van de sector voldoende verzekerd wordt." 

"In de begroting voor 2015 is effectief 20 miljoen euro voorzien. Dat geld zal voor investeringen in de 

kinderopvang worden gebruikt. Het Vlaams Parlement zal dat mogen controleren en zal hierover mogen 

discussiëren. Ik heb in de commissie uitgelegd waarom we niet onmiddellijk een verdeling kunnen afspreken. 

Een van de redenen is dat er zekerheid moet zijn over de vraag of het in de sector van de vroegere 

zelfstandige kinderopvang mogelijk is een cao af te sluiten. Een gedeelte van het geld zal hiervoor moeten 

worden gebruikt." 

Meer lezen 

_______________________________. 

We zijn nog steeds op zoek naar onthaalouders en 

uitbaters van een kinderdagverblijf  

die reeds 25 jaar of langer, hun deuren en armen openen 

voor kindjes, 

klein en groot. 

        _______________________________   
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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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