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Beste ouders en gastouders, 
 
Fijn dat u deze NewsLetter leest! Een bijzondere groet 
aan alle nieuwkomers binnen onze organisatie. Dit is 
de NewsLetter editie Winter 2018/2019. 
De KidsCentral Newsletter verschijnt 2x per jaar (in de 
zomer en in de winter). Tussendoor proberen wij u 
zoveel mogelijk via de mail op de hoogte te houden, 
met name wanneer er belangrijke zaken zijn.  
 
Kinderopvangtoeslag 
‘De toeslag voor opvang bij gastouders gaat flink 
omhoog. Bij een gezamenlijk inkomen van €20.000 tot 
€60.000 gaat het om €500 tot €800 extra kinderop-
vangtoeslag bij 3 volle dagen opvang. Bij een 
gezamenlijk inkomen van €80.000 tot €110.000 stijgt 
de toeslag bij een gastouder voor 3 volle dagen in 
2019 met €1000 tot €1500. Heb je meerdere kinderen 
bij een gastouder, dan krijg je ongeveer €500 meer 
toeslag in 2019 dan in 2018 per extra kind (weer 
gebaseerd op 3 volle dagen opvang).’¹ Het maximaal 
vergoedbare uurbedrag zal 6,15 euro per uur per kind 
bedragen.  
 
 

 
 
 

EHBO-Trainingen voor ouders 
KidsCentral biedt in samenwerking met de vaste 
partner Just4safety ook voor ouders Kinder-EHBO 
trainingen aan. De belangstelling daarvoor neemt toe. 

 
Inmiddels hebben aardig wat ouders een training 
gevolgd en hun diploma behaald. Ze zijn daarmee in 
staat om eigen kinderen en kinderen van anderen 
eerste hulp te verlenen in noodsituaties.  
Het is goed om deze training jaarlijks te herhalen. 
Mocht u graag mee willen doen met een 
beginnerscursus? Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Sandra Sluijs (sandra@just4safety.nl). 
 
GGD-inspectie van KidsCentral 
Op 9 november jl. heeft een GGD-inspectrice een 
bezoek gebracht aan ons kantoor voor de jaarlijkse 
inspectie. 
Er werd naar allerlei zaken gevraagd en diverse 
documenten werden bekeken. 

 
Aan het einde van het onderzoek gaf de inspectrice al 
aan dat we voldeden aan de eisen en op 17 december 
hebben we dan ook het definitieve inspectierapport 
binnengekregen, waarin staat dat we aan alle eisen 
voldoen. Dit nieuwe inspectierapport is inmiddels op 
onze website geplaatst.  
 
Cursus ‘De pedagogische Kwaliteitsboom’ van Kiki 
Op 8 en 9 oktober jl hebben een heel aantal 
gastouders bovenstaande cursus gevolgd. 
Er werd gewerkt met een grote poster van een boom 
waarbij de 4 pedagogische basisdoelen aan bod 
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kwamen.  De Pedagogische kwaliteitsboom ziet er zo 
uit voordat je ‘m invult voor jouw eigen situatie: 

 
Gastouders kregen theorie over de 4 basisdoelen en 
er werd in groepjes gewerkt om e.e.a. uit eigen 
praktijk op papier te krijgen. Het was een verfrissende 
cursus en de kennis is weer opgescherpt rondom dit 
belangrijke thema! De gastouders kregen de poster 
van de boom mee naar huis, om deze thuis op te 
hangen en er verder mee aan de slag te gaan.  In 2019 
zal er ook weer een leuke en leerzame bijeenkomst 
voor gastouders zijn. We streven ernaar om dit gratis 
aan te bieden. 
 
Oproep nieuwe gastouders 
We zijn in alle plaatsen van ons werkgebied dringend 
op zoek naar nieuwe gastouders. Ook nanny’s zijn van 
harte welkom! Als je iemand kent waarvan je denkt 
dat het wel wat voor die persoon kan zijn, probeer 
deze persoon dan te benaderen! Ook kun je die 
persoon vragen eens een middagje met je mee te 
laten lopen om zodoende haar kennis te laten maken 
met het vak van gastouder. Jij kunt vast en zeker 
mensen enthousiast maken! We hopen in het nieuwe 
jaar weer een flink aantal nieuwe gastouders te 
mogen verwelkomen bij KidsCentral. Helpen jullie ons 
met de werving? Heb je daarbij hulp nodig, benader 
ons gerust. Bedankt alvast! Natuurlijk worden er ook 
vanuit KidsCentral zelf diverse acties ondernomen om 

het bestand van gastouders weer op volle sterkte te 
brengen. Maar niemand kan zo goed vertellen hoe 
leuk het is, als de gastouder zelf! En jij hebt je netwerk 
waarin wellicht personen zitten die geïnteresseerd 
zijn. Dat geldt overigens ook voor ouders: mocht je 
hierin KidsCentral van dienst willen zijn, heel graag. Er 
is een bonus beschikbaar voor wie ons in contact 
brengt met nieuw gastoudertalent. We hopen van 
jullie te horen! 
 
Uren accorderen  
Helaas komt het nog vaak voor dat uren niet tijdig 
ingevuld en/of geaccordeerd worden. Onze gastouder 
krijgt dan erg laat pas haar opvanguitbetaling, terwijl 
zij al de hele maand ervoor gewerkt heeft. Zouden 
jullie er allemaal voor willen zorgen dat de 
opvanguren uiterlijk de 1e van de nieuwe maand na de 
opvangmaand, geaccordeerd en wel, in ons systeem 
staan? Alleen dan kan er ook direct op de eerste van 
de maand gefactureerd worden. En dan kunnen we 
zorgdragen voor een zo snel mogelijke betaling aan 
alle gastouders. Veel dank voor jullie medewerking! 
 
Nieuwe contractnummers per 1 januari 2019 
Als je merkt dat het invullen van de januari-uren 
problemen geeft, kijk dan eerst even of je het 
nieuwste contractnummer gebruikt, door te scrollen 
door de namen bij de aanmaak van de agenda voor 
ureninvulling. 
We hebben namelijk de bureaukosten verhoogd 
(vanwege o.m. een inflatiecorrectie) en dit brengt dus 
mee dat er nieuwe contractnummers zijn 
aangemaakt.  
In de meeste gevallen betreft dit een contractnummer 
met een -1 achter het nummer. 
Hiervoor zijn overigens geen nieuwe contracten 
afgegeven die ondertekend moesten worden. 
 
Inzage voor de ouder van de Risico-Inventarisatie 
&Evaluatie (RIE) van de opvangwoning: 
Zowel voor ouder als voor gastouder is de nieuwste 
versie van de RIE in te zien binnen het persoonlijke 
portaal van PortaBase. 
Na het inloggen klik je op de button ‘Downloads’ en 
daaronder staat de RIE. Soms staat hij pas op pagina 
4, dus moet je even door de pagina’s heengaan.  
Voor de ouder: wilt je kennisnemen van dit 
document? De GGD vraagt bij een controle of je er 
kennis van hebt genomen.  
 
Knutselideeën voor het jaareinde 
Hieronder twee leuke ideeën die wij tegenkwamen. In 
vakanties zijn de kinderen thuis en is het wellicht een 
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aardig idee om wat te gaan maken samen. We zagen 
een spies met allerlei lekkers eraan:  

 
 
Doorgesneden aardbeien met slagroom ertussen. 
Hagelslagjes voor de oogjes en smullen maar!  

 
 
Wist u dat… 

o verhuizing van de gastouder zodra ’t bekend 
is, gemeld moet worden bij KidsCentral? Heeft 
u een nanny en gaat u verhuizen dan geldt dit 
ook. Vraag uw consulent zo snel mogelijk om 

hulp! Ze zorgt graag dat alles netjes in orde 
komt. 

o Neemt uw nanny afscheid van uw gezin? Meld 
dat altijd duidelijk en snel aan KidsCentral! (dit 
voorkomt hoge boetes).  

o U uw contract bij KidsCentral moet opzeggen 
als u geen opvang meer afneemt bij de 
gastouder? U heeft een opzegtermijn van een 
maand. 

o Wij graag ruim van te horen als uw kind vier 
jaar wordt. Zijn er nog broertjes of zusjes bij 
de gastouder? Dan vindt er een herbe-
rekening plaats. Hoe meer uren u afneemt 
hoe lager de uurprijs (bureaukosten) is. 
KidsCentral maakt graag een offerte voor uw 
nieuwe situatie. 

o KidsCentral altijd moet beschikken over uw 
juiste emailadres? 

o U 50 euro bonus krijgt als u een complete 
match bij KidsCentral aanlevert. En dat deze 
na 6 maanden (na het aangaan van het 
contract) wordt uitbetaald na inlevering van 
het Betaalformulier (te downloaden via 
PortaBase)? 

 
Kerstgroet 
Dan zijn we weer bijna aan het einde van een jaar. Een 
jaar waarin mooie dingen gebeurden, maar ook een 
jaar waarin heel verdrietige dingen gebeurden. Juist 
rond feestdagen denk je dan weer aan beide terug, de 
gebeurtenissen komen vaak dan weer naar boven. En 
lege plaatsen worden juist dan ook gevoeld… 
Gastouders of ouders die iemand moeten missen, 
willen we heel veel sterkte toewensen en moed om 
het nieuwe jaar weer te beginnen. 
Alle medewerkers van KidsCentral willen jou en je 
gezin hele mooie kerstdagen toewensen en alle goeds 
voor 2019! Hartelijk dank voor het vertrouwen wat we 
van je kregen in 2018, het bijna achter ons liggende 
jaar. Wij zullen ons ook in het nieuwe jaar, 2019, weer 
tot het uiterste inspannen om voor ouders en 
gastouders naar volle tevredenheid te werken. 
 
Kantoorsluiting  
Ons kantoor is in verband met de kerstvakantie 
gesloten van 24 december tot en met 1 januari. Vanaf 
woensdag 2 januari staan we weer voor je klaar. Voor 
zeer dringende zaken kun je bellen naar het centrale 
mobiele nummer van KidsCentral: 06-18645063. Ook 
kun je je consulente proberen te bereiken. 
 
¹Bron: consumentenbond.nl 


