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Nieuwsbrief zomer 2021 

Gastouderbureau KidsCentral 
  

 
 

Beste ouders en gastouders, 
 
Fijn dat u deze nieuwsbrief leest! Hierbij een extra hartelijk 
welkom voor alle nieuwe mensen die aan onze organsatie 
verbonden zijn. Dit is onze nieuwsbrief in de editie: zomer 
2021. De KidsCentral nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar. 
Tussendoor proberen wij jou, ouder en gastouder, zoveel 
mogelijk via de mail op de hoogte te houden, met name 
wanneer er belangrijke en/of enigszins dringende zaken 
zijn.  
 
Summerschool 

Ook deze zomer biedt KidsCentral weer een gratis 
Summerschool aan. Dit online scholingsprogramma wordt 
aangeboden aan professionals en ouders. Onze partner 
KinderwijsTV heeft het samengesteld: acht verschillende 
onderwerpen rondom de verzorging van (jonge) kinderen, 
zie: https://youtu.be/lUP29OFW-9U. Op een toegankelijke 
en beknopte manier wordt dit online aangeboden. 
Deelnemers kunnen dus in eigen tijd en naar eigen planning 
de onderdelen doorlopen. Op 16 september 2021 is het de 
Dag van de gastouder/pedagogisch medewerker. Op die 
dag wordt deze Summerschool feestelijk afgesloten. 
Mogelijk wordt er volgend jaar weer een Summerschool 
aangeboden. Er zal dan een email vanuit KidsCentral 
worden gezonden waarop je kunt reageren.  

 

 
 
Bonus van 50 euro 
 
Graag willen wij als gastouderbureau nog verder groeien. 
Daar kun jij bij helpen en je krijgt daar ook een beloning 
voor. Als je als gastouder zelf een klant met ons in contact 
brengt, ontstaat er een complete match en dan heb je recht 
op een beloning van 50 euro. Zes maanden na de start krijg 
je het geld bijgeschreven op je rekening.  

 
Een gastouder die naar ons overstapte, heeft op deze wijze 
wel eens 300 euro extra verdiend! Breng je KidsCentral in 
contact met gastouder waar kinderen te plaatsen zijn of 
met een ouder die opvang zoekt: daarvoor is een ‘halve 
bonus’ beschikbaar: 25 euro. In jouw netwerk liggen dus 
vast mogelijkheden. We horen graag van je. 
 
Interview met gastouder Annet Schouten uit Oudewater 
 
Hoelang ben je al gastouder? “Ik ben al 22 jaar gastouder 
en er toevallig in gerold. Mijn werkgever verhuisde naar de 
andere kant van het land en was qua reistijd niet meer te 
doen. Toen vroeg mijn zus of haar zoon bij mij in de opvang 
mocht en zo is het gekomen. Ik doe het werk al 22 jaar met 
veel plezier en wat het ook zo leuk maakt is dat ik altijd 
samen met mijn collega-gastouder naar buiten kan. 
Gemiddeld hebben we 10 kinderen, dus ieder kind heeft 
wel een speelmaatje”. 

https://youtu.be/lUP29OFW-9U
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Hoe ziet jouw dagplanning eruit? “Tot 9 uur worden er bij 
mij kinderen binnengebracht. De kinderen die al binnen zijn 
voor 9 uur gaan lekker spelen of nog even naar bed. 
Als iedereen binnen is gaan we met zijn allen wat drinken 
en krijgen ze een koekje. De jonge kinderen haal ik uit bed 
en om 10 uur ga ik naar buiten. Als het regent of koud is 
krijgen de kinderen hun buitenspeelpak aan. Kijk, dit zijn ze:   

Meestal blijf ik tot 12.30 uur buiten, want ik neem brood 
mee. Als we thuiskomen krijgen ze nog wat te drinken en 
gaan de meesten naar bed. Degene die niet naar bed gaan, 
mogen lekker spelen of een filmpje kijken als ze moe zijn. 
Rond half drie komen de eersten alweer uit bed en als 
iedereen uit bed is eten we fruit en drinken we wat. Rond 
half 4 ga ik weer naar buiten. Afhankelijk van het weer ga ik 
voor mijn huis buiten spelen of naar de speeltuin. De 
kinderen worden buiten opgehaald, mede door Corona. Ze 
zijn aan het eind van de dag moe maar voldaan”. 
Waarom ga je veel naar buiten met de kinderen en wat 
kunnen ze hiervan leren? “Het is zo goed voor kinderen om 
buiten te zijn. Ik noem een aantal belangrijke redenen: 
- Buiten spelen betekent bewegen: klauteren, fietsen, 
voetballen en klimmen op de speeltoestellen. Daardoor 
ontwikkelt een kind zich lichamelijk beter, werken hun 

hersendelen vlot samen en zal het kind ook beter lezen en 
schrijven. 
- Buiten ontmoet je andere kinderen. Door samen te spelen 
ontwikkelt een kind ook zijn sociale vaardigheden, oefent 
zo zijn taal, leert omgaan met winst en verlies, met 
rolverdelingen en bouwt een gezonde dosis assertiviteit op. 
Dat alles vergroot de kans om gemakkelijk aansluiting bij 
anderen te vinden. 
- Buitenspelen vermindert stress en de ruimte hebben is 
goed voor ze.  
- Grenzen verleggen. Het kind dat klimt en klautert, verlegt 
zijn of haar grenzen. Met elke succeservaring groeit het 
zelfvertrouwen en de zin tot initiatief. Iets wat later nog 
goed van pas kan komen. 
- Gezonder leven, want ze herstellen sneller van ziekten. 
- Kinderen raken buiten hun energie kwijt en dat helpt 
zwaarlijvigheid voorkomen. 
- Buitenlucht zorgt ervoor dat je kind beter slaapt. Kortom, 
het is het beste wat er is voor een kind: buitenspelen!”  
Wat onderscheidt jou van een kinderdagverblijf? 
“De groep is kleiner, waardoor er meer persoonlijke 
aandacht voor het kindje is. Altijd dezelfde leidster, geen 
wisseling. Minder star: waar je bij een KDV aanloopt tegen 
regels als halen en brengen binnen bepaalde tijden, kan dit 
bij een gastouder in overleg.  
Normaal ritme, omdat het kindje gewoon in een gezin 
meedraait. Meestal zijn de gastouders goedkoper”. 
Bedankt, Annet, voor de interessante informatie en jouw 
ervaringen!  
 
GGD-keuring 
 
Omdat de GGD vorig jaar in september kwam en dit jaar al 
op 18 mei, tref je in deze Nieuwsbrief ook weer een 
berichtje over het inspectiebezoek aan. Wij zijn als 
organisatie steeds bezig om aan alle nieuwste regels te 
voldoen. Niet alleen om als opvangorganisatie alles op orde 
te hebben, maar ook om ervoor te zorgen dat er voor alle 
betrokkenen steeds een organisatie staat die optimaal 
functioneert, betrouwbaar is en continuïteit biedt. En dat 
haar processen transparant en controleerbaar zijn. 

 
Zodoende is de kans dat de GGD echte moeilijkheden 
opmerkt, klein. Dit jaar was het een digitale inspectie 
(online via Teams) en dat was voor ons een nieuwe ervaring 
in dit verband. Tot ons genoegen bevond de GGD alles ook 
dit keer weer geheel in orde. Daarmee is deze jaarlijkse en 
belangrijke gebeurtenis weer achter de rug. Ben jij 



3 

 

benieuwd naar het GGD-rapport over KidsCentral: het is te 
zien via onze website.  
 
Kinderopvangtoeslagaffaire 
 
Iedereen die het nieuws volgt, heeft het gehoord en gezien: 
er zijn door de belastingdienst fouten gemaakt inzake het 
afhandelen van de kinderopvangtoeslag bij een aantal 
ouders, veelal zij die een dubbele nationaliteit hebben. Het 
tegengaan van fraude is uiteraard noodzakelijk, maar dat 
moet steeds binnen de grenzen van de wet. De gemaakte 

fouten worden hersteld en dat is nu in volle gang. We 
hopen allemaal dat e.e.a. spoedig tot het verleden zal 
behoren. Een eerlijke en gelijke behandeling van iedereen 
in ons land moet immers altijd het uitgangspunt en doel 
zijn. Deze toeslagenaffaire ging tot voor kort volledig 
voorbij aan ons gastouderbureau KidsCentral. Daarom 
hebben we daar in vorige nieuwsbrieven ook nooit 
aandacht aan besteed. Recent was er echter een ouder uit 
het verleden die informatie opvroeg in verband met deze 
affaire. Uiteraard heeft KidsCentral deze informatie direct 
en kosteloos nagezonden, want onze service stopt niet 
wanneer uw opvangperiode eindigt. Het ging over 
eventuele aanvullende kosten maar die rekent KidsCentral 
vrijwel nooit, dus voor zover wij begrijpen zal het e.e.a. 
eenvoudig opgelost zijn voor hen. Niettemin geldt steeds: 
mocht u een vraag hebben over het toeslagstelsel of een 
andere vraag in verband met de financiering van 
kinderopvang: bel ons gerust want wij willen u (en mensen 
om u heen) altijd graag van dienst zijn: aarzel dus niet! 
 
Wil jij een review geven? 
 

Omdat we als Gastouderbureau graag willen groeien, zal 

een reële, goede ervaring uitdragen belangrijk zijn. Onder 
andere om zulke ervaringen te verzamelen, doen wij zo 
goed mogelijk ons best. Jouw (liefst goede) ervaring horen 
we daarom graag: mail die ons. Alvast heel veel dank! 
 
Baby's beschermen tegen de zon, wat te doen bij 
verbranding? 
 
Baby’s en jonge kinderen onder de vier jaar, zijn extra 
gevoelig en kwetsbaar voor de UV-straling van de zon. Zelfs 
wanneer jonge kinderen alleen maar in de schaduw 
verblijven, lopen ze het risico om te verbranden. 
Verbranden op jonge leeftijd is erg schadelijk voor de 
gezondheid en kan ook schadelijke gevolgen hebben op 
latere leeftijd. Zo is uit wetenschappelijk onderzoek 
gebleken dat volwassenen en kinderen, die als baby vaak 
verbrand zijn, meer kans hebben op huidkanker en 
huidveroudering. Het is dan ook van groot belang om jonge 
kinderen; baby’s, peuters en kleuters, goed tegen de zon te 
beschermen.  

 
Baby’s en zon 
Probeer kinderen tot één jaar zoveel mogelijk buiten de zon 
te houden. Vooral voor baby’s tot zes maanden is zonlicht 
erg ongezond omdat hun huid nog geen pigment bevat. 
Hierdoor kan een babyhuid de uv-straling van de zon nog 
niet verdragen. Jonge kinderen verbranden snel, maar 
omdat de roze kleur van de verbranding pas na ruim tien 
uur zichtbaar wordt, hebben ouders dit vaak pas te laat 
door. Het is dan ook belangrijk om jonge kinderen niet in de 
zon te laten spelen of slapen en te beschermen wanneer ze 
in de kinderwagen of buggy zitten. Schaduw kan eenvoudig 
gecreëerd worden met behulp van een parasolletje. 
 
Auto 
Ook wanneer baby’s en jonge kinderen in de auto zitten, is 
het zinvol de kinderen te beschermen tegen de zon. De uv-
straling van de zon kan immers eenvoudig door de autoruit 
heen dringen. Ook daardoor kunnen ze dan ook heel 
eenvoudig toch verbranden. Smeer, ondanks dat de baby 
uit de zon is, hem of haar op dagen met veel felle zon toch 
in. Gebruik voor het insmeren een zonnebrandcrème met 
beschermingsfactor 30 of hoger. Hiervoor zijn gelukkig 
speciale merken zonnebrandcrème voor baby’s in de 
handel. Lees de handleiding en herhaal het insmeren in de 
regel bij felle zonneschijn om de twee uur. 
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Kinderen tot 3 jaar 
Kinderen vanaf één jaar mogen best af en toe lekker spelen 
in de zon. Beter is het om het spelen te proberen te 
beperken tot een halfuurtje. Zorg er wel voor dat de 
kinderen gewoon gekleed zijn. Laat ze liever niet met alleen 
een broekje aan in de zon. Smeer de kinderen volledig in, 
het liefst ook onder de kleding. Want een T-shirt biedt 
slechts bescherming 'ter waarde van' factor 10 
zonnebrandmiddel en een nat T-shirt slechts voor factor 2! 
Ook het zweten door het warme weer is gevaarlijk voor 
kleine kinderen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om 
speciale uv-werende kleding aan te schaffen. Een T-shirt 
met deze werking biedt dan bescherming die gelijkstaat aan 
factor 50. 
 
Help, mijn baby, kleuter of peuter is verbrand door de zon 
Ondanks de goede voorzorgen, kan het voorkomen dat de 
baby, kleuter of peuter toch te maken krijgt met 
verbranding door de zon of door hitte-uitslag. Verkoel de 
huid van het kindje in dat geval met een nat washandje of 
maak een lauwwarm badje voor de kleine klaar. Smeer 
talkpoeder in de plooitjes bij de nek en de beentjes. Dit 
helpt bij de kleine verdere irritatie te voorkomen. 
(Bron: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/117 
419-babys-beschermen-tegen-de-zon-wat-te-doen-bij-
verbranding.html) 

 
Toevoeging: vergeet ook de ogen van de kinderen niet! 
Maak gebruik van een goede zonnebril. Meer informatie: 
https://www.kinderopvangtotaal.nl/oogfonds-bescherm-
kinderogen-tegen-felle-zon/  
 
Waardering voor de oudercommissie 
 
Er zijn mensen die voor ons bureau achter de schermen 
beschikbaar zijn voor het meedenken over antwoorden op 
moeilijke vragen en het nemen van lastige beslissingen. 

Soms is het rustig en speelt er niet zoveel. Maar soms wel: 
neem nou de uitbraak van een pandemie…! Bij zoiets 

heftigs is het nèt iets belangrijker dan ‘gemiddeld’ om in 
overleg te zijn met een achterbanvertegenwoordiging... 
Mensen die hun eigen (schaarse!) tijd en ook hun 
denkinspanning investeren voor een organisatie die het 
beste zoekt voor kinderen en (gast)ouders: ze waren 
beschikbaar voor ons. Dat vinden wij van KidsCentral best 
bijzonder en zéker vermeldenswaard. Oudercommissie: 
bedankt!! 
 
Het cadeautje 
 

 
KidsCentral geeft dit keer vier pakketjes stoepkrijt weg. Wil 
jij graag één zo’n exemplaar gratis thuisgestuurd krijgen? 
Laat het ons dan snel weten en wij zorgen ervoor dat je het 
stoepkrijt krijgt. Reageer jij als eerste? 
 
Afscheid collega Mirjam 
 
Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor het niet 
meer mogelijk is om met elkaar de samenwerking voort te 
zetten in een organisatie. Dat heeft zich helaas ook binnen 
KidsCentral voorgedaan in mei jl.: We hebben op korte 
termijn afscheid moeten nemen van onze collega Mirjam 
Martens. Op deze plaats willen we haar nogmaals hartelijk 
bedanken voor de goede dingen die ze binnen en namens 
onze organisatie heeft gedaan! De werkzaamheden binnen  
haar rayon zijn verdeeld tussen Edith, Ingrid en Natascha. 
Iedereen die met de gevolgen van deze verandering te 
maken kreeg, heeft hiervan al concreet bericht gekregen. 
Heb jij haar telefoonnummer nog in je toestel staan? Voer  

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/117%20419-babys-beschermen-tegen-de-zon-wat-te-doen-bij-verbranding.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/117%20419-babys-beschermen-tegen-de-zon-wat-te-doen-bij-verbranding.html
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/117%20419-babys-beschermen-tegen-de-zon-wat-te-doen-bij-verbranding.html
https://www.kinderopvangtotaal.nl/oogfonds-bescherm-kinderogen-tegen-felle-zon/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/oogfonds-bescherm-kinderogen-tegen-felle-zon/
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het nummer van jouw nieuwe consulente in. Laten we 
samen voorkomen dat Mirjam nog gebeld wordt! 

  
 
Een sticker op jouw bakfiets of bolderkar? 
 
Voor steeds meer ouders willen we graag kinderopvang 
realiseren met onze gastouders. Daarom is zichtbaar zijn 
belangrijk. Dat gebeurt op allerlei manieren en een nieuwe 
manier is: bestickering op bakfietsen of bolderkarren. Onze 
gastouders maken nogal eens gebruik van deze 
vervoermiddelen en onze vraag aan hen is daarom: zou jij 
jouw bakfiets of bolderkar willen laten voorzien van stickers 
van KidsCentral? Laat dat ons weten en wij geven als dank 
een bladcadeau met een waarde van 20 euro. 

 
 
 
Online bijeenkomst met pedagoog Danny Bras 
 
In februari hadden wij een online bijeenkomst gepland voor 
onze gastouders. Op deze avond konden zij in een groepje 
vragen stellen over situaties in de opvang. Deze vragen 
mochten gaan over alles wat je tegenkomt in het werkveld. 
Gedrag bij een kind, activiteitenaanbod, het contact met 

ouders etc. Als je geen vragen had maar gewoon mee wilde 
luisteren kon dat ook. Het eerste stuk was gezamenlijk en 
daarna nog even in kleine groepjes. De avond is als 
leerzaam ervaren. Natuurlijk is een live bijeenkomst beter 
en leuker maar het was even aanpassen. Als KidsCentral 
wilden wij begeleiding blijven aanbieden en dat kon in de 
coronaperiode alleen in groepsverband online. Zodoende is 
voor deze opzet gekozen. 
 
Edith en Ingrid 10 jaar actief voor KidsCentral! 
 
Afgelopen januari zijn collega’s Edith en Ingrid in het 
zonnetje gezet want zij werken al ruim 10 jaar bij 
KidsCentral. Wat een mijlpaal! Edith al die tijd al als trouwe 
consulent en Ingrid eerst als gastouder en daarna op 
kantoor. En ze pakt sinds kort ook consulentenwerk op.  
Het liefste wilden wij gezellig met zijn allen wat gaan eten, 
maar Corona gooide roet in het eten. Mirjam en Natascha 
bedachten een ander idee. De tassen werden ontworpen 
door Mirjam en Natascha bedacht leuke dingen om er in te 
doen. Zo kregen Ingrid en Edith beiden onder meer een 
tegoedbon van één van hun favoriete plaatselijke 

restaurant en een fotoboekje over 10 jaar KidsCentral. De 
kinderen van Natascha mochten dit aan hen geven. Het was 
uiteindelijk een leuke, onverwachte verrassing! Wij willen 
hen nogmaals bedanken voor de geweldige inzet de 
afgelopen jaren. Op naar de volgende 10 jaar! 
 

 
• Ingrid en Natascha tegenwoordig een combi functie 
hebben opgepakt? Zij werken op kantoor en sinds kort ook 
als consulente in de regio Harmelen en Woerden.  
• als je inlogt in Portabase je alles kan vinden qua 
informatie over KidsCentral, benodigde formulieren, de 
risico inventarisatie (RIE) van jou(w gastouder/nanny)?  
• wij graag (o.a. door middel van ons jaarlijkse 
evaluatieformulier) van jou als ouder willen weten hoe de 
opvang van jouw kind bij de gastouder/nanny verloopt? Op 
die manier kunnen wij helpen waar nodig, maar eventueel 
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ook de kwaliteit van ons kantoor en de financiële afdeling 
in de gaten houden. Bovendien is evalueren ook verplicht 
vanuit de GGD.   
• de afgelopen periode de Risico-inventarisaties ook online 
mocht worden gedaan? Hier hebben wij soms gebruik van 
gemaakt. Maar als het even kon, is toch voor een “live” 
bezoek gekozen. Vanaf begin juni mag dit online-RIE-
afnemen niet meer en zal jouw consulente weer steeds op 
de opvanglocatie komen. De voorlopige uitzondering is: bij 
verkoudheden of als er iemand in quarantaine verblijft.    
• er soms toch nog weleens onduidelijkheden zijn omtrent 
de aansprakelijkheid bij schade tijdens de opvang? Neem 
een kijkje via deze link voor een uitgebreide uitleg: 
https://www.consumentenbond.nl/kind-en-
kosten/aansprakelijkheidsverzekering-wat-als-je-kind-iets-
stukmaakt  
 
Wat doet KidsCentral voor de bureaukosten? 
 
De bureaukosten van KidsCentral zijn ter dekking van deze 

activiteiten: 

 
-Wervingskosten voor het werven van gastouders en /of 

vraagouders; 

-Uitvoeren van een risico-inventarisatie (RIE), minimaal 1x 

per jaar, bij opvanglocatie; 

-Realiseren van de koppeling en inval-/ziekte-/vakantie-

opvang organiseren; 

-Administratie, zoals contracten/offertes maken; 

-Kassierfunctie: verwerken van betalingen; 

-Evaluatiegesprekken voeren met ouders en gastouders 

(minimaal jaarlijks); 

-Begeleiding van de gastouder: gesprekken en contact-

avonden; 

-Organiseren van erkende EHBO-cursussen, herhalings-

lessen en diverse trainingen (ook voor ouders); 

-Indien nodig beschikbaar zijn voor pedagogische 

hulpvragen; 

-Overheidsregelgeving bijhouden, verspreiden 

(voorlichting) en verwerken/implementeren; 

-Informatieverstrekking via onze website up-to-date 

houden; 

En tot slot natuurlijk algemene kantoorkosten, promotie-, 

telefoon- en internetkosten (maar dat heeft iedere 

professionele organisatie). 

 
Bereikbaarheid consulente en kantoor 
 

Iedere (gast)ouder heeft een consulente waarmee 
regelmatig contact is. De KidsCentral-consulente helpt je bij 
alle praktische dingen rondom kinderopvang. Echter inzake 
contracten en offertes, benader je het kantoor. Als het om 
facturen en betalingen gaat, bel je naar Fijke op dit 
telefoonnummer: 0343-522580 of zend haar een mail naar 
f.fahner@kidscentral.nl. Zoek je contact met jouw 
consulente? Op haar werkdagen kun je altijd terecht. Als 
jouw consulente even niet bereikbaar is of het is niet haar 
werkdag, kun je ook contact opnemen met het kantoor: 
0348-433025 of mailen naar kantoor@kidscentral.nl.  
Geplande vakanties van consulentes: 
-Edith:   2 t/m 19 juli 
-Saskia:   6 t/m 29 augustus 
-Ingrid:   19 juli t/m 8 augustus 
-Natascha:  9 augustus t/m 29 augustus 
Het kantoor is alle werkdagen van de week van 8:30u tot 
14:00u bereikbaar, ook in de vakantietijd. 
 

 
 
Het team van Gastouderbureau KidsCentral wenst jullie 
allemaal een ontspannen en gezellige zomertijd toe! 

https://www.consumentenbond.nl/kind-en-kosten/aansprakelijkheidsverzekering-wat-als-je-kind-iets-stukmaakt
https://www.consumentenbond.nl/kind-en-kosten/aansprakelijkheidsverzekering-wat-als-je-kind-iets-stukmaakt
https://www.consumentenbond.nl/kind-en-kosten/aansprakelijkheidsverzekering-wat-als-je-kind-iets-stukmaakt

