Beste UnieKO- leden,



UnieKO verleent samenwerking aan de Universiteit Antwerpen in onderzoek rond zindelijkheid. We
zoeken dringend testgroepen.





Hoe zit het nu met het kostenforfait?
Overnemers en prijzenslag
Wat komt er nog?

Gezocht testgroep zindelijkheid
Hierbij willen wij u graag uitnodigen om deel te nemen
aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd onder leiding
van Prof. Alexandra Vermandel, Prof. Guido Van Hal
en dra Tinne Van Aggelpoel, verbonden aan het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit
Antwerpen.
Met onze studiegroep richten we ons op de
zindelijkheidstraining van het jonge, gezonde kind. Vanuit de bestaande literatuur is er evidentie dat er een
verlating is van de zindelijkheidstraining, wat negatieve consequenties heeft voor het kind, ouders en
maatschappij. De interesse vanuit het werkveld (kinderdagverblijven) is hierdoor gegroeid. In samenwerking
met UnieKO is het protocol voor deze studie tot stand gekomen.
De eerste (piloot)studie werd reeds afgerond. Momenteel zijn we nog op zoek naar kinderdagverblijven die
geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het onderzoek voor het gedeelte van de controlegroep. Deelname
aan deze studie houdt in dat u de kinderen in uw kinderdagverblijf observeert en de kinderen selecteert die
voldoen aan de vooropgestelde criteria. De ouders van deze kinderen krijgen de info met betrekking tot de
zindelijkheidstraining onder de vorm van een brochure.
Uw deelname zou een bijzondere meerwaarde bieden aan het onderzoek naar de zindelijkheidstraining bij
kinderen.
Tinne Van Aggelpoel
.
.

Indien u wenst deel te nemen, laat vlug uw contactgegevens achter bij onzeTine: administratie@unieko.be

Kostenforfait vanaf inkomsten 2017
Op 31 januari 2014 werd het akkoord afgesloten met de beroepsfederaties die de sector van de zelfstandige
kinderopvang vertegenwoordigen in Vlaanderen en Wallonië, UnieKO en Fédaje. Er werd een nieuw
keuzesysteem ingevoerd dat de mogelijkheid bood om te kiezen tussen een beperkt (7€) en een globaal
kostenforfait (16,5€).
Het forfait kan vanaf 2014 toegepast worden door de onthaalouder of elke zelfstandige in de groepsopvang,
zolang het geen vennootschap betreft of een louter buitenschoolse voorziening.
Het akkoord geldt voor 3 jaar van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.
In januari start UnieKO samen met de Waalse collega's opnieuw de bespreking over de forfaits in de
kinderopvang bij de administratie van financiën.
We houden u als lid als eerste op de hoogte!

Overname - prijzen IKT & vrije prijzen
Omdat er blijkbaar toch een aanzienlijk aantal kinderdagverblijven wordt overgenomen, wordt overgelaten en
ons verschillende signalen toekomen over hoe dit in zijn werk gaat, willen we u graag enkele vragen.
Een kleine enquête levert altijd goede resultaten op bij onze leden dus durven we nog eens om uw
medewerking verzoeken. Deze bevraging is enkel voor groepsopvang. (max 10 vragen)

Overname en prijzen
Wat zit in de pijplijn?
De term zelfstandige kinderopvang wordt minder gebruikt in het
opvanglandschap. Zelfstandigen zijn er echter nog steeds. Het is niet
eenvoudiger geworden want de zelfstandige kinderopvang kent sinds
de invoering van het decreet verschillende deelgroepen. Zowel
de onthaalouder, de kinderdagverblijven vrije prijs of IKT, de
werkgevers
aandacht.
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samenwerkende
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krijgen onze

Het attest draagkracht uitreiken is nog niet mogelijk. UnieKO blijft zich
verzetten tegen een attest die een capaciteit voor lange tijd vastlegt,
waar draagkracht in tijd snel kan veranderen. Draagkracht is geen vast
gegeven en wie zal daarmee het inkomen van de onthaalouder fixeren, de PTO? Dit kan niet.
Voor iedereen wordt de opgelegde administratie een steeds zwaardere dobber. De onthaalouders en de
kleinere kinderdagverblijven hebben het moeilijkst daarom pleiten we voor light-versies van een aantal
procedures.
IKT mix, een organisatie waar zowel vrije prijzen als IKT-prijzen worden gehanteerd is nog niet aan de orde.
Wel wordt bekeken of een proefproject mogelijk zou worden.
Bestellen is betalen werd geëvalueerd. UnieKO blijft het systeem moeilijk toepasbaar vinden wanneer de

organisator zelf moet keuzes maken om de sociale functie in te vullen en tegelijkertijd de leefbaarheid in
balans te houden. Zal er worden aan gesleuteld?
Het woord 'handhaving' doet sommigen schrikken. Velen onder de zelfstandige kinderopvang zien
handhaving als het zwaard van Damocles. Nochtans vroeger kenden we wel of geen Attest van Toezicht,
zwart of wit. Handhaving heeft nu meer tussenstappen, er zijn zelfs al wat stappen voor de handhaving. De
K&G-Tine legt uit of hier een antwoord van de minister op een vraag naar stand van zaken.
Lukte het beter in de IKT-voorzieningen om in 2016 de voorrangsregel op te volgen? UnieKO blijft vragende
partij om een extra vragenlijst online via attest kindcode in te lassen. Heel wat administratie & lastige
gesprekken rond voorrangsregel kunnen op die manier opgevangen worden. Er blijft sowieso een stuk over
voor de organisator omdat niet alle ouders hun weg vinden op de computer.
Hou uw agenda vrij op zaterdag 22 april 2017. Meet en greet....
We zijn ook nog steeds op zoek naar kinderopvang waar dagelijks buiten spelen een must is. Laat het ons
weten als dit bij u wel het geval is.
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