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Wat zit er ondertussen al in de lade?
Klachtenprocedure,

risicoanalyse,

grensoverschrijdend

gedrag,

facturen, contracten, huishoudelijk reglement, minder goede
betalerslijst, aanwezigheidslijst, attest levensreddend handelen,
doktersattest, goed zedelijk gedrag voor de kinderopvang voor alle volwassenen, enz..... Een lade?
Een volwaardig bureau mag je het ondertussen noemen.
Of loopt het nog niet zo'n vaart en liggen de administratieve opdrachten eigenlijk nog op de maag
We krijgen er af en toe een melding over maar veelal blijft het bij de onthaalouders stillekes. Misschien is
alles al in kannen en kruiken?
Omdat wij gevraagd worden hoe het gesteld is met de administratie bij de onthaalouder maakten we een
korte bevraging op. We willen uw informatie meenemen naar het voortgangsoverleg bij K&G volgende
maand.
Vul

aub

hier

de

enquête

in.

Een

kleine

inspanning

maar

een

zéér

belangrijke.

In een volgende nieuwsbrief laten we u weten hoe de lade gevuld is bij de collega's en hoe zij erover denken.

UP
________________________________________________________________________________

Love makes...

Onthaalouder zijn is een zeer mooie stiel maar het vergt een grote inzet, veel verantwoordelijkheidszin, vaak
enorme flexibiliteit, rekbare verdraagzaamheid, begripvolle gezinsleden, ... noem maar op.
"Hoe doe je dat toch?" hoor je dikwijls ...

Draai je om en je weet het al...
Zeer eenvoudig te bestellen via deze link, liefde maakt kinderopvang. Bestel je met enkelen samen, dan kan
je de verzendkosten delen. Aankomst verwacht rond 15 april.
Jij steunt ons en wij steunen jou. Voilà.
UP
________________________________________________________________________________

VORMING
De vormingen georganiseerd door onze collega's in de trefpunten krijgen vorm. Ook de
onthaaloudertrefpunten zetten hun beste beentje voor. Trefpunt Oudenburg (Nancy en Tania) en trefpunt
Zennevallei (Nancy en Anita) gaan voor de verplichte vorming "levensreddend handelen" dit voorjaar. Maar
evenzeer kan je natuurlijk terecht op de andere vormingen die hopelijk ook in uw buurt worden
georganiseerd. Is dit niet zo dan laat je dit maar eens weten.
Hier vind je alle vormingen terug maar hou het in de gaten, er komen er nog!
UP
________________________________________________________________________________

KOM ERBIJ EN ...
Een zelfstandige onthaalouder krijgt het niet op een gouden schaaltje.
Dankzij het feit dat de onthaalouder haar job met hart en ziel doet kunnen ouders nog kiezen voor de

kleinschalige gezinsopvang. En uw ouders kiezen bewust voor uw opvang!
Maar de onthaalouder, als echte zelfstandige, staat er voor de meeste zaken alleen voor, want van
overheidswege komt niet veel aandacht. Kinderdagverblijven, IKT, decreet, werknemersstatuut, .... de
focus gaat al te vaak de andere kant uit.
UnieKO blijft inzetten voor de zelfstandige onthaalouder, uw plaats in het landschap is volgens ons te
belangrijk en het blijft in essentie toch een mooie job? We hebben uw stem dus nodig.
Voor 50€ per jaar ben je lid van de enige beroepsfederatie voor zelfstandigen in de kinderopvang. We
beloven geen wonderen maar zetten ons reeds 26 jaar in om stap per stap respect af te dwingen,
discriminaties bloot te leggen en te zorgen voor de toekomst.
Welke zijn dat dan?
UnieKO staat vb in voor het kostenforfait en zit eind dit jaar opnieuw rond de tafel met de administratie van
financiën. Alle nutskosten zijn gestegen, electriciteit, water, gas, .... het forfait moet ook omhoog.
De zelfstandige onthaalouder en de onthaalouder aan de dienst, hetzelfde werk maar een andere aanpak.
UnieKO heeft jaren gestreden voor gelijke rechten en plichten. Zorginspectie controleert sinds het decreet
de kwaliteit bij alle onthaalouders op dezelfde wijze.
Het ondernemingsnummer zorgt voor onverwachte belasting. De provincie vindt de onthaalouder om haar te
taxeren op haar zelfstandig statuut. UnieKO gaat er achteraan.
De zelfstandige onthaalouder wordt niet meer aanzien als een handelaar, UnieKO was er bij.
Heb je een niet-betaler? Als lid zorgt UnieKO voor een incasso.
Door in groep verzekeringen af te sluiten zijn de premies voor de verzekeringen burgerlijke
aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen kinderen, brand, ... zeer aanlokkelijk.
Leden krijgen bij alle vormingen korting.
Wil je met collega's rond de tafel? Dat kunnen we regelen.
Heb je een zware dobber die je niet verwerkt krijgt, dan kunnen we misschien helpen. Stuur gerust een mail
naar administratie@unieko.be of geef een belleke op 0479514878
We ijveren voor extra middelen voor de meest flexibele opvang. Vaak zijn de onthaalouders het meest
flexibel en hebben kinderen met heel wisselende opvangschema's of met specifieke opvanguren er alle
belang bij om in een warme gezinssituatie opgevangen te worden. Dat moet financieel gewaardeerd
worden.
De

kleine

opvanggroep betekent

vaak noodzakelijk rust in

het

leven

van

een

kind

uit

sociale

kansengroepen. Die inzet vraagt om financiële waardering!
Onthaalouder

zijn,

betekent

niet

'maar

naar

kindjes

kijken',

het is

een job

met

zeer grote

verantwoordelijkheid.
Als opvangouder eigen kinderen en job combineren zorgt eveneens voor een gezond evenwicht. Mensen
die dit willen organiseren op een kwalitatieve manier moet men koesteren. De overheid is op zoek hoe dit
moet. Wij zullen ze helpen.
Dit is een greepje uit...
Hou ons op de hoogte en help ons door lid te worden? klik hier.
Kom erbij en ... als het dan toch al in je hoofd zit, klik hier en het raakt er niet meer uit...

UP
________________________________________________________________________________

Zelfstandig worden, het bepaalt je leven?
UnieKO werkt mee aan een onderzoek van een masterstudent TEW die de keuze onderzoekt die jongeren
moeten maken na hun schoolloopbaan, om te starten als zelfstandige of als werknemer. Welke
percepties hebben mensen onder de 30jaar over het ondernemerschap en hoe hoog zijn de barrières om
als zelfstandige onthaalouder te starten? Hier een bevraging weliswaar voor 'min dertigers'.
De mening van de onthaalouder is o.i. van groot belang.
Bedankt in naam van Wout.
UP
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