Maximum uurtarieven voor 2014
definitief

Kwaliteitseis bemiddelingsmedewerkers
gastouderbureau CoCo

Het ministerie van Sociale Zaken laat in een
brief weten dat het maximaal subsidiabele
uurtarief voor 2014 € 5,37 is voor de
gastouderopvang. Tijdens Prinsjesdag werd
bekend dat de uurprijzen voor 2014 worden
geïndexeerd.
Het is van belang dat ouders het nieuwe
uurtarief voor 2014 doorgeven aan de
Belastingdienst. Veel ouders denken dat het
geen zin heeft omdat het uurtarief toch al
boven de maximum uurprijs ligt. Het
doorgeven van een verhoging heeft echter wel
zin omdat door de indexatie de te vergoeden
uurprijs hoger wordt dan het uurbedrag dat
ouders eerder aan de Belastingdienst hebben
doorgegeven. Ouders die willen weten hoeveel
de overheid in 2014 betalen aan kinderopvang
kunnen hier de kinderopvangtoeslagtabel
2014 bekijken.
Informatiebron
In de brief, waarin ook aandacht is voor de
meldcode kindermishandeling en de
nulmeting, benadrukt het ministerie het
belang van de kinderopvangbranche als
informatiebron voor ouders. Ze roept de
kinderopvang dan ook op om ouders actief te
informeren over naderende veranderingen.
Toeslag aanvragen
Een belangrijk voorbeeld van zo'n verandering
is de aanvraag van kinderopvangtoeslag
met terugwerkende kracht. Vanaf 1 januari
2014 kunnen ouders alleen nog
kinderopvangtoeslag aanvragen voor dezelfde
maand en voor de drie maanden ervoor. Deze
maatregel zou eigenlijk dit jaar al ingaan,
maar werd door de minister teruggedraaid
toen bleek dat ouders niet op de hoogte
waren van deze wijziging.

Bemiddelingsmedewerkers in de
gastouderopvang dienen vanaf 1 januari 2013
te voldoen aan de kwaliteitseis
bemiddelingsmedewerkers.
Inmiddels hebben ook wij deze bijscholing
met goed gevolg afgerond. Bijscholen is
belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing
maakt je (weer) scherper en vergroot je
kennis.
Kennisnetwerk Gastouderopvang vindt het
belangrijk dat gastouderbureaus aan de
buitenwereld laten zien dat zij dit ook
belangrijk vinden en daarom ook aan
bijscholing doen. Daarom ontvangen
gastouderbureaus die al hun
bemiddelingsmedewerkers hebben laten
bijscholen met het certificaat "Bijscholing
bemiddelingsmedewerkers" het Keurmerk
"Bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers
2012/2013". Deze is door ons aangevraagd.
Gastouderbureau CoCo heeft een
oudercommissie.
De leden zijn:
Tjip Douwstra, Tineke Talsma-Bouma en
Angela Edema-Jorritsma allen uit Leeuwarden.
De oudercommissie heeft als doel de belangen
van de kinderen en ouders zo goed mogelijk
te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen, te adviseren ten aanzien
van kwaliteit en het behartigen van de
belangen van de ouders bij de directie. U kun
de oudercommissie bereiken op het
mailadres:
OudercommissieCoCo@hotmail.com

