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Nieuwsbrief juni 2017 
 
Het is weer zomer en de vakanties staan 
voor de deur. Voor deze zomer hebben wij 
een hele leuke actie in samenwerking van 
een van onze gastouders: Anouschka van 
Blitterswijk in Vuren. 

 
Meer informatie kunnen jullie krijgen via 
ons telefoonnummer. Deze actie is terug 
te vinden op onze facebook pagina en op 
onze website. 
 
Onze gastouders zijn druk bezig met de 
pedagogische beleidsplannen. We hebben 
er al een flink aantal binnen en die zijn te 
downloaden via de portal van Portabase. 
 
In het najaar hebben wij de cursus 
meldcode kindermishandeling gepland. De 
exacte datum weten we nog niet maar we 
houden de gastouders daarvan op de 
hoogte. 

 

Algemeen 

De GGD heeft ons afgelopen maand weer 
gecontroleerd en we worden weer 
goedgekeurd. Het definitieve rapport 
hebben we nog niet ontvangen maar zodra 
dat binnen is publiceren wij die op onze 
website.  

We hebben de algemene voorwaarden 
opnieuw aangepast. Het betreft in dit geval 
de artikels die gaan over boetes en 
administratiekosten. We hebben besloten 
om de boete voor gastouders die valt onder 
een concurrentiebeding te laten vallen als 
een gastouder langer dan een jaar bij ons 
bureau is aangesloten. De boetes voor 
vraagouders zijn ook vervallen, maar er 
kunnen wel administratiekosten in 
rekening gebracht worden wanneer een 
vraagouder binnen een jaar na aanvang 
het contract beëindigt.  

De aanpassing van de tarieven, met name 
de bureaukosten, laat nog even op zich 
wachten. Uiteindelijk zal het een 
tariefsysteem worden wat minder 
afhankelijk is van het aantal uren dat 
wordt afgenomen. Daardoor zal er voor 
ons meer stabiliteit komen in de hoogte van 
de inkomsten en er zal minder ongelijkheid 
zijn tussen grote en kleine contracten. We 
proberen dit natuurlijk zo redelijk mogelijk 
op te zetten en we proberen niemand te 
benadelen. Er zal een overgangsperiode 
komen waarbij de keuze mogelijk is om de 
oude contracten te handhaven. Nieuwe 
contracten zullen dan wel onder de nieuwe 
regeling gaan vallen. 

 

Bibaloe en de overheid 

De overheid is de afgelopen tijd druk bezig 
geweest met het verbeteren van de 
kwaliteit in de kinderopvang. De 
gastouders blijven vooralsnog buiten 
beschouwing, maar het is niet ondenkbaar 



Gastouderbureau Bibaloe 
Bemiddeling in kinderopvang 
 
Lingsesdijk 68 
4207 AG  Gorinchem 
0183‐636335 
info@gastouderbureaubibaloe.nl 

 

dat er hogere kwaliteitseisen aan 
gastouders gesteld gaan worden of dat het 
maximale aantal kinderen verlaagd wordt. 
De GGD controleert strenger en vaker op 
bezettingen. De pedagogische 
werkplannen zullen in de toekomst zeker 
verplicht gaan stellen. Dus voor de 
gastouders die hun werkplan nog niet 
hebben (af‐)gemaakt geldt dat ze dit 
alsnog moeten doen en inleveren. 

De rechtstreekse betalingen van de 
kinderopvangtoeslagen aan de 
gastouderbureaus zou aanvankelijk met 
ingang van 1 januari 2018 via DUO gaan 
plaatsvinden maar dat is voorlopig 
opgeschort naar 1 januari 2019. Tot die 
tijd blijft het huidige systeem gehandhaafd 
met alle problemen van dien (te veel 
ontvangen toeslagen terug betalen door 
de vraagouders). 

Gastouderbureau Bibaloe heeft dit jaar al 
vroeg de magische grens van 60 
contracten gehaald. De planning was dat 
we dat aantal eind van dit jaar zouden 
halen maar we die grens in april al bereikt. 
Wij doen er alles aan, samen met onze 
gastouders natuurlijk, om dat aantal te 
handhaven en zo mogelijk verder op te 
bouwen. 

Vakantie 

De vakantie heeft dit jaar bijna geen 
problemen opgeleverd omdat we een en 
ander al vroeg hebben kunnen signaleren 
en alternatieven hebben kunnen vinden. 
We hebben een paar oudgediende 
gastouders weer aan ons bureau kunnen 
koppelen en we hebben een aantal nieuwe 
gastouders gevonden die ook met de 
vakantieopvang kunnen helpen.  

We hebben voorafgaand aan de 
vakantieperiode een gezellige middag en 
avond georganiseerd met en voor onze 
gastouders. In de middag was er een BBQ 
en de dag hebben we besloten met een 
avondje bowlen. Het was een heel gezellige 
middag.  

 

 

Oudercommissie 
 
We hebben 2 nieuwe leden voor de 
oudercommissie gevonden. De nieuwe 
leden zijn voorgesteld in de notulen van 
de laatste vergadering welke is te 
downloaden van onze website. 
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Ab’s Column 
 
Werken voor een gastouderbureau valt niet 
altijd mee. Op de eerste plaats heb ik mij nooit 
gerealiseerd dat namen zo moeilijk konden 
zijn. We hebben met zoveel verschillende 
nationaliteiten te maken. De ene naam is nog 
moeilijker uit te spreken dan de andere. 
Wat het voor mij, als boekhouder en 
administrateur, soms lastig maakt is dat 
kinderen regelmatig een andere achternaam 
hebben dan de moeders. Wanneer er dus een 
vraagje wordt gesteld over een kind dan is het 
vaak even zoeken naar de juiste moeder! Dat 
is op zich niet het lastigst, maar wel wanneer 
er een betaling wordt gedaan onder  weer een 
andere naam. Dat is dan vaak de vader van de 
kinderen of een nieuwe partner van de 
vraagmoeder.  
In de boekhouding worden de facturen 
ingeboekt onder de naam van de moeder 
omdat zij in de meeste gevallen ook de 
toeslagen aanvraagt en ontvangt en zij is ook 
doorgaans de aanspreekpersoon voor ons. 
Helemaal lastig wordt het pas wanneer de 
vraagouders geen factuurnummer vermelden 
bij de betaling. Dan is het zoekplaatje 
compleet!! Maar gelukkig kom ik er altijd wel 
weer uit hoor. De bedragen van de factuur zijn 
in de boekhouding redelijk eenvoudig terug te 
vinden. Tenzij er een deelbetaling wordt 
gedaan door iemand wiens naam afwijkt van 
de moeders en van de kinderen en er staat 
geen factuurnummer vermeld. Gelukkig heb ik 
dan altijd nog Jolien die mij daar verder bij kan 
helpen. 
 
Nu ik het toch over betalingen heb:…… 
De kinderopvangtoeslagen zijn bedoeld om de 
kinderopvang mee te betalen!!  
Helaas komt het regelmatig voor dat we van 
vraagouders te horen krijgen dat ze even niet 
kunnen betalen omdat ze de toeslag hebben 
gebruikt om eten voor de kinderen van te 
kopen. Op zich wel mooi dat het belang van de 
kinderen wordt voorgetrokken maar het is niet 
bedoeld om eten mee te kopen. Vaak komen 

de facturen pas aan het einde van de maand 
als de urenregistraties zijn verzonden en goed 
gekeurd. De toeslagen zijn de maand daarvoor 
al uitbetaald door de belasting. Betaling zou 
dus geen enkel probleem mogen opleveren. 
Toch zijn er iedere maand weer vraagouders 
die heel lang wachten met goedkeuren van de 
uren en de betalingen uitstellen tot de 
betalingsherinnering is verstuurd of zelfs de 
aanmaning. Vanaf deze plaats dus het verzoek 
aan iedereen om de uren zo snel mogelijk te 
keuren en de betalingen niet uit te stellen.  
De gastouders werken hard voor hun inkomen 
en moeten ook aan hun betalingsverlichtingen 
voldoen. Ze rekenen er op dat hun geld op tijd 
binnen is om ook normaal te kunnen leven. 
Hopelijk helpt deze oproep. 
 

 
 

VAKANTIE 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie 
toe en kom gezond en lekker uitgerust weer 
terug. 
 
Jolien en Ab. 
 

 


