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Certificaat geschillencommissie 

klachtenvrij 2016 

  

Gastouderbureau CoCo heeft van de 

Geschillencommissie een 

‘klachtenvrijbrief 2016’ met een 

bijbehorend 'geschilvrij certificaat' 

ontvangen. Dit betekent dat er in 2016 

geen officieel geschil tegen 

Gastouderbureau CoCo is ingediend bij de 

Geschillencommissie. Vanzelfsprekend 

doen wij ook in 2017 weer mijn uiterste 

best om aan ieders wensen te voldoen. 

 

Workshop “Begeleiding bij Rouw en 

verlies “ 

 

Op 11 april 17 hebben wij voor onze 

gastouders in Samenwerking met Hester 

Baars van Kiki Training een workshop 

“Begeleiding bij Rouw en Verlies” 

georganiseerd. 

Kinderen krijgen in hun jonge leven te 

maken met verlies. Verlies van personen 

uit hun omgeving maar ook met verlies 

van verwachtingen, van gezondheid, van 

een vriendje dat gaat verhuizen of van 

een huisdier dat overlijdt. 

Kinderen rouwen eigenlijk net zo als 

volwassenen en hebben daarbij 

deskundige hulp van volwassenen nodig. 

Tijdens deze training werden de vier 

sleutels om kinderen te helpen bij verlies 

besproken. 

Na afloop ontvingen onze gastouders een 

certificaat van deelneming. 

 

EHBO voor de ouders van 

Gastouderbureau CoCo 

 

Op 13 juni 2017 staat er een activiteit 

gepland in samenwerking met Kwant’s 

EHBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau CoCo organiseert een 

informatieavond voor al haar ouders, 

waarbij het thema Eerste hulp bij 

Kinderen centraal staat. Veel 

voorkomende ongevallen zoals oa 

verslikken, verbranding en giftige stoffen 

worden behandeld. 

Onze ouders zijn inmiddels uitgenodigd. 

 

          
 

Kwaliteitsbevordering 

gastouderopvang van start 

19 februari 2017 

 

Al enige tijd is bekend dat minister 

Asscher de kwaliteitseisen voor 

gastouderopvang en andere 

kinderopvang gelijk wil trekken. Naar 

aanleiding hiervan lanceerde het 

ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid het Project 

Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang, 

waarvan de eerste dag 7 februari 

plaatsvond in Den Haag. 

 

Toezicht op gastouders wordt 

geïntensiveerd 

Al vanaf begin dit jaar is de minister met 

partijen uit de branche in overleg over de 

exacte invulling van kwaliteitsbevordering 

in de gastouderopvang.  



                                                     
Want daar waar kinderdagverblijven 

tegenwoordig werken met het 

vierogenprincipe en een betere 

aanspreekcultuur, opereren veel 

gastouders individueel en is het toezicht 

in de laatste jaren nauwelijks 

toegenomen. 

Overleg over mogelijke 

kwaliteitsverbeteringen 

Om een nog beter beeld te krijgen van de 

noodzakelijke veranderingen in de 

gastouderopvang, heeft Asscher de 

afgelopen tijd gesprekken gevoerd met 

verschillende partijen uit het werkveld.  

De nadruk in de gesprekken lag vooral op 

het intensiveren van toezicht op de 

gastouder. Ook de arbeidspositie van 

gastouders met betrekking tot opvang 

aan huis en de wet minimumloon was een 

belangrijk aandachtspunt. De partijen 

komen binnenkort nog een aantal keer 

samen zodat er eind mei een Plan van 

Aanpak gepresenteerd kan worden. 

 

Rivm  

Regelmatig krijgen wij van vraagouders 

en gastouders de vraag wanneer een kind 

wel of niet naar de gastouder kan en of 

wanneer iets besmettelijk is.  

 

Via onderstaande linkjes van de website 

van het rivm kun je meer informatie 

lezen. 

 

Herpes: 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publica
ties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infec
tieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Herpes
simplexvirusinfecties  
 
Waterpokken: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publica
ties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/
Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpo
kken 
 
Gordelroos: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publica
ties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/
Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Gordelro
os 
 
 
 

Hand-, voet- en mondziekte: 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publica
ties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/
Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Hand_vo
et_en_mondziekte 
 

 

 

 

18 mei 2017 

Els en Janetta  
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