Notulen vergadering gastoudercommissie woensdag 10 januari 2018
Aanwezig: Claudette, Jannie, Manon, Monique, Jolanda, Juultje, Anneke, Krista, Helena,
Nienke, Maggy, Gerrie, Jannie, Carina, Adri, Diewerke, Jeanette, Trijntje en Roelien.
Voorzitter: Krista
Notulist: Roelien
 Welkom.
Krista heet ons allemaal welkom.
 Nieuwe collega.
Monique is onze nieuwe bemiddelingsmedewerker en stelt zich voor. Zij neemt de
regio Drachten op zich. Daarnaast stellen wij ons voor met een namenrondje.
 Pedagogisch werkplan.
1 maart moet het pedagogisch werkplan ingeleverd worden door de mensen die deel
hebben genomen aan de cursus. Deze heeft als richtlijn 4 á 5 A4 en daarin is het
vooral belangrijk te beschrijven wat jouw kracht is.
De ervaringen zijn voornamelijk positief. De eerste avond was erg fijn en informatief,
tijdens de tweede avond werd een spel gespeeld, maar dit ging te snel volgens de
ervaringen van de aanwezigen. Dinsdag 27 maart 2018 en dinsdag april is de tweede
ronde van de cursus. Geef je zo snel mogelijk op!
 Personenregister.
Vanaf 1 maart is het mogelijk om mensen in te schrijven in het personenregister, dit
wordt later verplicht en loopt via DUO. In dit gesloten systeem moet iedereen
ingeschreven worden die structureel aanwezig is in de opvang, zoals meerderjarige
huisgenoten, vrijwilligers en stagiaires. Iedereen waarvoor nu een VOG verplicht is,
maar bijvoorbeeld ook de buurvrouw die iedere week koffie komt drinken (ook zij is
structureel aanwezig). Dit geldt dus niet voor de vraagouders, waar wel over
gespeculeerd werd. Je moet jou en de bovengenoemde personen onder ieder
gekoppeld gastouderbureau koppelen. Als alle koppelingen tussen de gastouder en
een gastouderbureau stoppen, moet de registratie binnen 3 maanden verwijderd
worden. Voor juli kan er gratis geregistreerd worden, daarna moet er per
persoonsregistratie betaald worden.
 Jaaropgave.
Als het goed is, is de jaaropgave bij iedereen binnen. Deze is volgens het kasstelsel,
wat wil zeggen dat erop vermeld staat wat er uitbetaald is in dat jaar en niet hoeveel
er gewerkt is. Als een betaling over december in januari is gedaan, staat deze er niet
op en geldt het als omzet voor het volgende jaar.
 Tiskidz app.
Een aantal gastouders heeft de TisKidz app al gedownload en heeft goede ervaringen.
Voor de duidelijkheid; het streepje in de registratiecode is een midden streepje,
waardoor de code als volgt moet worden ingevoerd: 1870-(debiteurnummer). Dit
debiteurnummer is terug te vinden in het contract.

 Negatieve berichten social media.
De laatste tijd komen er weer negatieve verhalen op social media voorbij over
gastouderopvang. Dit is erg vervelend, maar er wordt geadviseerd vooral niet te
reageren en niet te verdedigen.
 Goet/foud feest.
zaterdag 13 januari 2018 worden we om 19.00 uur (echt niet later!) verwacht bij
Pieter Poot in de Blesse voor het goet/foud feest. Dit is inclusief eten en we hebben
er zin in!
 Regeling gastouder aan huis en betalingen.
De regels over de uurtarieven gaan veranderen. Waar eerst verplicht was voor het
gezin om het minimum loon te betalen en eventueel extra kinderen uit andere
gezinnen daar bovenop betaald moesten worden, wordt het zo dat als je meerdere
gezinnen tegelijk opvangt als gastouder aan huis, zij gezamenlijk het minimum loon
moeten betalen.
 Vitaal Noordwolde.
We worden uitgebreid op de hoogte gebracht van de voortgang van het project
Vitaal Noordwolde, waar Maggy en Krista aan meewerken. Voorbeelden van dingen
die gaan plaatsvinden en die op ons van toepassing zijn, zijn de volgende:
- Een avond over stoppen met roken (80% van de deelnemers stopt ook
daadwerkelijk).
- Er wordt geprobeerd om een warme overdracht te gaan organiseren van een
gastouder naar de basisschool, zoals nu ook gedaan wordt vanuit en psz of kdv.
- Professionele opvang bij een sportschool.
- De lijnen met Jeugdzorg moeten korter en de gastouders moeten daar ook partij in
zijn.
- Het papa-/mamacafé willen ze nieuw leven inblazen.
- Er worden workshops aangeboden waar eventueel ook mensen van buiten
Noordwolde aan deel mogen nemen.
- Activiteiten organiseren na schooltijd.
Dit allemaal om sociaal zwakkere gezinnen beter in beeld te krijgen.
 Doeken schilderen.
Zaterdag 7 april worden er weer logo’s geschilderd op de grote canvasdoeken die
aanwezig zijn op kantoor. Staat het logo van jouw opvang er nog niet op en lijkt jou
dat wel leuk? Geef je logo door aan Helena of Jolanda of kom hem er zelf op
schilderen!
 Rondvraag.
- Jeanette vraagt waarom de opvangmarkt niet meer op de site van TisKidz staat. Zij
is net verhuisd en op zoek naar nieuwe gastkinderen en mistte dit. Claudette legt uit
dat dit er bewust niet meer op staat, onder andere i.v.m. de zelfstandigheid van de
gastouder (in de ogen van de belastingdienst), omdat het leek alsof er een beperkt
aanbod is en omdat dit moeilijk bij te houden is omdat er veel veranderd in situaties.
Wel geven we Jeanette een aantal tips als actief aanwezig zijn op social media,
flyeren en reclame maken op bijvoorbeeld je bolderwagen of auto.
- Roelien: zij gaat zaterdag 20 januari naar KindVak in Den Bosch. Dit is een vakbeurs

voor kind professionals.
-Claudette:
25 januari om 19.30 uur is de jaarlijkse avond over belastingen van Fagon, dit in de
Rank.
10 maart (10.00-16.00 uur) is de cursusdag van Else, over kinderen met autisme, dit
in het Buurthuus in Noordwolde. Er is de mogelijkheid tot het zelf inbrengen van
casussen.
- Helena: we willen graag weer een brandblussen door Roberto Krom. De kosten
daarvan zijn €65,- per persoon en de groep moet minimaal uit 5 en maximaal uit 12
deelnemers bestaan. Krista gaat informeren naar data bij Roberto.
 Nieuwe datum.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur in het
kantoor van TisKidz.

