Dienstverlening aan huis
Als het aan de commissie 'Dienstverlening aan
huis' ligt, verdwijnt gastouderopvang aan huis
uit de kinderopvangtoeslagregeling. Dan zou
deze vorm van kinderopvang, die ongeveer
8000 gastouders aan gezinnen biedt,
onbetaalbaar worden. De Brancheorganisatie
Kinderopvang roept het kabinet op om
compenserende maatregelen te treffen.

Gastouderopvang aan huis valt onder de
Regeling dienstverlening aan huis van de
overheid. Deze regel maakt het voor
particulieren (ouders) makkelijk om iemand in
te huren voor klussen in en om het huis. Deze
ouders hoeven hiervoor geen loonbelasting en
premies werknemersverzekeringen af te
dragen.
Rechtspositie
Volgens de commissie, die onder leiding van
Ella Kalsbeek onderzoek deed naar de
regeling, vallen gastouders aan huis ten
onrechte onder de regeling. Zij heeft vooral
kritiek op de slechte rechtspositie van
gastouders aan huis, vergeleken met andere
werknemers en dan ook nog eens deels
gefinancierd met overheidsgeld
(kinderopvangtoeslag). Als het aan de
commissie ligt, verliezen ouders die
gastouderopvang aan huis organiseren, dan
ook het recht op kinderopvangtoeslag.
Het kabinet zal tegen de zomer met een
standpunt komen.

Thema avond
Gastouderbureau CoCo organiseert in
Buurthuis Nylân een bijeenkomst over Positief
Opvoeden voor ouders en gastouders in de
leeftijd van 0-12 jaar.
Opvoeden heeft leuke kanten, maar kan soms
ook een hele klus zijn. Logisch dat je op zoek
gaat naar informatie over bijvoorbeeld slecht
(in)slapen, driftbuien of het zelfvertrouwen bij
het kind verbeteren.
Om jou als gastouder en ouder een steuntje in
de rug te geven en/of informatie en advies te
geven, wordt er een bijeenkomst
georganiseerd.
De avond wordt gepresenteerd door Kaat
Vink.
Haar achtergrond is psychotherapeut (zie ook
haar website: www.ppdsite.com) en vooral:
MOEDER! Voor De Friese Wouden heeft zij
jarenlang de cursussen positief omgaan met
kinderen en positief omgaan met pubers
verzorgd. Zij heeft lezingen gegeven over
deze onderwerpen voor diverse basisscholen,
gemeente Heerenveen en het
schippersinternaat.
Als workshoptrainer is zij verbonden aan het
anti-pestenproject De Spiegel (zie de website
www.lespakket-despiegel.com).
Daarnaast werkt zij ook als
klachtenbemiddelaar voor Dokterswacht
Friesland.
De presentatie omvat de volgende
onderwerpen:

Respect

Zelfbeeld

Grenzen en regels

Leren

Belonen, negeren, straffen

Oplossingen zoeken
Er zijn nog enkele plaatsen vrij…u kunt zich
aanmelden door een mail te sturen naar
info@gastouderbureaucoco.nl
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