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Nieuwsbrief zomer 2020 
Gastouderbureau KidsCentral  
 

 
 
Beste ouders en gastouders, 
 
Fijn dat u deze nieuwsbrief leest! En een bijzondere groet aan alle 
nieuwkomers binnen onze organisatie. Dit is onze nieuwsbrief in 
de editie: zomer 2020. De KidsCentral nieuwsbrief verschijnt 2 
keer per jaar. Tussendoor proberen wij u, ouder en gastouder, 
zoveel mogelijk via de mail op de hoogte te houden, met name 
wanneer er belangrijke en/of enigszins dringende zaken zijn.  
 
Corona-periode: 
Wat hebben we allemaal een lastige periode achter de rug! 
Afgelopen maart kwamen er hele serieuze en onwerkelijke regels 
waar we ons allemaal aan moesten houden. Bovendien waren er 
zorgen en verdriet om de gezondheid of zelfs het overlijden van 
een familielid, vriend en/of kennis(sen)… Zorgen om de 
(opvang)kinderen, het werk en de financiën.  
Het was voor iedereen even schakelen en ondanks alles hebben 
we geprobeerd om er samen het beste van te maken. Voor 
sommigen heeft het werk even stil gelegen, anderen konden 
doorwerken. En soms zijn er meer opvanguren dan gebruikelijk 
geweest. Wij waarderen ieders inzet en geduld de afgelopen 
periode enorm. Wij hebben ook zeker niet stil gezeten. Ons 
streven was, zoals altijd, om ouders en gastouders zo goed 
mogelijk te helpen en te begeleiden bij onduidelijkheden. Wij 
hebben allemaal vanuit huis gewerkt (en doen dat deels nog 
steeds). Onze teamvergaderingen en sommige contacten met 
gastouder en ouder verliepen via beeldbellen.  

Omdat het voor de overheid ook allemaal nieuw was, moesten wij 

soms ook even op informatie wachten voordat we de juiste 
antwoorden konden geven. Het is nog steeds niet altijd makkelijk, 
omdat er nog wat onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld 
verkoudheden bij kinderen boven de 6 jaar. Vragen als: Wanneer 
kies je er voor om een kind te laten testen, wat zijn de risico’s voor 
een gastouder en haar gezin etc. Wij houden de berichten van het 
KNGO, de GGD en de overheid zo goed mogelijk in de gaten en 
blijven jullie hierover informeren.  
De financiële administratie over de periode dat de opvang niet 
volledig door mocht gaan, wordt binnenkort afgerond.  Ouders, 
als uw all-in tarief tussen de 6,27 euro en 7,77 euro per uur ligt, 
heeft u recht op een extra tegemoetkoming die bestaat uit twee 
delen. Een gedeelte vanuit ons GOB KidsCentral en een gedeelte 
door uw gastouder. Hier hebben wij u 3 juni jl ook over gemaild.  

De overheid heeft laten weten de eigen bijdrage tot 6,27 euro per 
uur in juli 2020 over te maken naar alle ouders. Dit zal 
rechtstreeks gebeuren en niet via ons, KidsCentral. Als u nog 
vragen heeft over het gedeelte van de overheid verwijzen wij u 
graag door naar de site van de SVB.  
https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang Wij hopen op 
betere tijden in goede gezondheid en dat een eventuele tweede 
Corona besmettingsgolf aan ons voorbij zal gaan! 
 
Vanuit de Oudercommissie: 
“Beste ouders van KidsCentral, KidsCentral zoekt nog 2 à 3 leden 
voor de Oudercommissie! Op dit moment vormen wij, Sharon Rico 
en Karin de Koning, de Oudercommissie. Wij zijn lid sinds 
september 2019 en hebben inmiddels ons tweede overleg achter 
de rug. Ouders van de Oudercommissie vertegenwoordigen de 
belangen van de ouders/opvoeders van alle kinderen van 
KidsCentral. De commissie brengt advies uit (gevraagd en 
ongevraagd) over zaken die het gastouderbureau aangaan. Denk 
bijvoorbeeld aan de veiligheid en gezondheid van de opvang. Zo 

wordt de kwaliteit van opvang bewaakt en bevorderd. De 
commissie komt zo’n 2 à 3 keer per jaar samen en onderhoudt 
verder contact via whatsapp om onderwerpen te bespreken. De 
directie van KidsCentral is betrokken, maar vanaf de zijlijn. Als u 
meer wilt weten over de rol van een Oudercommissie, kijk dan 
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eens op www.boink.info, de belangenvereniging van ouders en 
Oudercommissie. Als u interesse heeft, vraag bij het kantoor van 
KidsCentral naar ons mailadres en zend ons een bericht onder 
vermelding van “Oudercommissie”. Wij hopen snel nieuwe leden 
te kunnen verwelkomen! Hartelijke groet, Sharon en Karin” 
 
EHBO herhaling: 
Op 6 juni 2020 kon de EHBO herhaling weer doorgang vinden. 
Zes gastouders hebben de theorie en de praktijk cursus weer 
gehaald. We feliciteren jullie daarmee van harte! Sinds het 

voorjaar werken wij samen met een andere opleidingsorganisatie, 
Livis. Het certificaat wat de gastouders behalen, is bij deze 
organisatie 2 jaar geldig. Als u als ouder interesse heeft om deze 
herhalingscursus via KidsCentral te volgen dan kunt u een mailtje 
sturen naar kantoor@kidscentral.nl De kosten voor deze cursus 
liggen tussen de 85 en 90 euro. 
 
Update-training Portabase: 
Ingrid en Natascha zijn op 22 juni naar een update-training van 
Portabase in Hoorn geweest. 
Portabase is het digitale systeem waar wij mee werken. 
Het was erg interessant en leerzaam om de vernieuwingen van 
het systeem te ontdekken. 
Ook hebben we kennis gemaakt met functies die we nog niet 
gebruiken (leuke extra’s) maar waarmee we in de toekomst 
misschien wel gaan werken. 
 
Zorg(en) voor kinderen bij warm weer: 
De zomer staat weer voor de deur. Ook hebben we al een aantal 
keer zomerse temperaturen gehad. Het is belangrijk om kinderen 
goed in te smeren met zonnecrème en ze voldoende water 
(ongeveer 1 liter voor een kindje van 2 jaar) te laten drinken. Het 

wordt eigenlijk afgeraden om op het heetste van de dag (tussen 
12:00u en 15:00u) buiten te zijn. Het gebruik maken van plaatsen 

waar schaduw is en zorgen voor verkoelingsmogelijkheden (bakjes 
koud water bijv.), is natuurlijk ook belangrijk en fijn.  
Het Rode Kruis wijst iedereen op gevaren voor brandwonden. 
Soms kan er sprake zijn van onverwacht gevaar. Denk bijvoorbeeld 
aan stilstaand water in een tuinslang. De temperatuur van dat 
water kan in een mum van tijd flink oplopen. Speeltoestellen of 
tegels kunnen ook erg heet worden. Kinderen hebben een veel 
gevoeligere huid dan volwassenen. Wat voor ons pijn doet kan 
voor kinderen al gevaarlijk zijn.  
Voel daarom altijd eerst zelf even voordat een kind ermee in 
aanraking komt. Zijn de tegels te warm voor blote voeten, begiet 
ze dan bijv. met koud (regen)water vlak voordat er buiten 
gespeeld gaat worden. 
 
Cursus Summerschool: 
Ook deze zomer start er een online cursus voor ouders en 
gastouders die aan KidsCentral verbonden zijn. Deze cursus kan in 
eigen tempo en volgens eigen tijdsindeling gevolgd worden. Er 
komen interessante onderwerpen in voor zoals o.a. babygebaren, 
hechting, hoog sensitieve kinderen en verschillen tussen jongens 
en meisjes. KidsCentral heeft deze cursus gratis aangeboden en de 
inschrijvingen stroomden al snel binnen. De inhoud is dit jaar weer 
heel anders dan vorig jaar. 
Wij zijn blij met de belangstelling en vinden het leuk dat we weer 
een cursus kunnen aanbieden. Tenslotte: de cursus is volledig 
Corona-proof want samenkomen of -werken is niet nodig. Wij 
wensen degene die aan deze cursus mee doen heel veel succes! 
In het najaar willen we weer een training/cursus organiseren voor 
jullie, gastouders, waarbij we hopelijk weer samen kunnen komen. 
Dat gaan we t.z.t. beslissen.   
 
Kinderopvangtoeslag: 
Wij merken dat er nog vaak vragen zijn over kinderopvangtoeslag. 
We geven hier even een korte uitleg.   
Gastouderopvang is formele opvang en dus kun je, als je aan alle 
voorwaarden voldoet, aanspraak maken op kinderopvangtoeslag 
(KOT). Iedere maand ontvang je rond de 20ste een vast bedrag 
aan toeslag vanuit Belastingdienst Toeslagen. Dat bedrag is 
bedoeld om de opvang van de maand erna te betalen en dat staat 
ook in de omschrijving bij de overboeking. De exacte hoogte van 
het toeslagbedrag hangt af van de door jezelf opgegeven opvang- 
en inkomensgegevens. Denk er altijd aan dat als je inkomen wijzigt 
of als opvanguren structureel wijzigen, je dit altijd doorgeeft aan 
de Belastingdienst. Ook voor hele hoge inkomens is er 
kinderopvangtoeslag. Aan het einde van ieder kalenderjaar 
verrekent de overheid de toeslag: heeft u meer uren gewerkt en 
dus meer toeslag nodig gehad? Dan krijgt u nog geld. Is er echter 
teveel toeslag uitbetaald omdat u vooraf uw aantal uren te ruim 
inschatte? Dan betaalt u toeslag terug.   
Het maximale uurtarief voor gastouderopvang is 6,27 euro per 
uur. Het uurbedrag voor de Kinderopvangtoeslag is het 
opvangbedrag per uur en de bureaukosten per uur samen 
opgeteld.  
Meer weten over de voorwaarden en regels? Kijk op de site 
www.toeslagen.nl  
 
Invalcontracten (in)activeren: 
Veel ouders hebben bij verschillende gastouders invalcontracten. 
Deze worden gebruikt als de vaste gastouder niet beschikbaar is 
door vakantie of om andere tijdelijke redenen. 
Wij hebben de mogelijkheid om deze contracten na gebruik weer 
stop te zetten.  Dan hoeft de gastouder niet bij elke maand 
waarbij het contract niet is gebruikt, 0-uren in te voeren. 
Heeft u zo’n contract, overleg dan even met uw gastouder of deze 
stopgezet kan worden. Zodra het contract weer in gebruik moet 
worden genomen, dan is een belletje naar kantoor genoeg. 



3 

 

 
Wist u dat…….. 
• er het afgelopen half jaar veel geflyerd is voor 
KidsCentral? 
• wij altijd op zoek zijn naar nieuwe gastouders en 
ouders? En er voor iedereen die een complete match aanlevert, 
50 euro klaarligt? 

 
• onze cursus Summerschool niet alleen enthousiast is 
ontvangen door gastouders, maar ook door ouders?  
• er ook consulenten en kantoorpersoneel van KidsCentral 
meedoen?  
• wij het evaluatieformulier van KidsCentral hebben 
aangepast omdat wij jullie nog beter van dienst willen zijn?  
• er op 25 juni jl. een prijs is verloot via Facebook namens 
KidsCentral? Er waren veel enthousiaste deelnemers en Marloes 
Scherpenzeel is de winnaar van een babyfoon met camera! Veel 
plezier ervan, Marloes! 
• wij bezig (geweest) zijn met een update van de website? 
Tekststukken vernieuwen, documenten wijzigen i.v.m onder 
andere de nieuwe privacywet (AVG) en er wordt gewerkt aan een 
zoektool. Daarover zult u in de toekomst meer horen! 
 
AOV voor ZZP-gastouders: 
Een behoorlijk deel van de gastouders werkt zelfstandig, dus als 
ZZP-er. Dan zal het nieuws over het plan om in 2024 een 
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in te voeren 
voor alle ondernemers, u wel bereikt hebben. Omdat KidsCentral 
altijd probeert voor alle betrokkenen naar goede oplossingen te 
streven, is intern over dit onderwerp alvast verkennend van 
gedachten gewisseld. We hebben erover gesproken om, als dit 

inderdaad doorgang gaat vinden, een zgn. broodfonds te 
faciliteren voor onze gastouders. Een broodfonds is een 
goedkopere manier voor tijdelijk inkomen bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid, dan een verzekering. Die verzekering kan 
vrij duur uitvallen, ofschoon e.e.a. afhangt van het inkomen wat u 

nodig hebt per maand. Wij kunnen als KidsCentral niet zelf zo’n 
broodfonds oprichten voor jullie, maar we willen wel graag helpen 
om een oplossing te realiseren. Voor nu echter is het beleid nog 
niet geheel uitgewerkt en is nog niet helemaal duidelijk welke 
vormen en op welke wijze er mogelijkheden zullen zijn voor een 
tijdelijke of langdurige oplossing voor onverhoopte 
arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige. Wij laten graag weten 
dat we actief willen meedenken om tot een acceptabele oplossing 
te komen die op te brengen is en past bij de manier waarop u 
werkt. Wordt vervolgd! 
 
Openingstijden/bereikbaarheid kantoor: 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is ons kantoor 
telefonisch bereikbaar van 8:30u tot 14:00u. Op woensdag tot 
13:00u.  
Telefoonnummer van ons kantoor: 0348-433025 
Iedere (gast)ouder heeft een consulente waarmee regelmatig 
contact is. De KidsCentral consulente helpt u bij alle dingen 
rondom de praktische kinderopvang. Echter als het om contracten 
en offertes gaat, benadert u het kantoor. En als u het om facturen 
en betalingen gaat, belt u naar 0343-522580 of mailt u 
f.fahner@kidscentral.nl (Fijke). Als u contact zoekt met uw 
consulente, is het handig om eerst even te kijken wat haar 
werkdagen zijn. Dan weet u wanneer ze werkt en u dus bij haar 
terecht kunt. De werkdagen van onze consulentes vindt u 
hieronder. Als uw consulente even niet bereikbaar is of het is niet 
haar werkdag kunt u ook contact opnemen met kantoor: 0348-
433025 of kantoor@kidscentral.nl. De werkdagen van onze 
consulenten zijn: 
Mirjam: maandag, dinsdag, donderdag 
Edith: dinsdag, woensdag, donderdag 
Saskia: woensdag, vrijdag 
 
Ons kantoor is in verband met de zomervakantie gesloten van 3 
t/m 14 augustus.  
Onze consulenten Mirjam, Edith en Saskia informeren u zelf 
wanneer zij met vakantie zijn.  

 
 
Zomervakantiegroet: 
Het team van KidsCentral wenst iedereen een hele fijne zomer 
toe! In verband met het Coronavirus zal deze er misschien iets 
anders uit gaan zien dan gepland. Maar gelukkig kunnen en 
mogen we steeds weer wat meer doen en zijn restaurants en 
andere gelegenheden voor ontspanning weer open! We hopen 
dat iedereen een goede, rustige, veilige en gezellige tijd mag 
hebben, thuis of op een vakantieadres! 
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