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Terugkijken op een
geslaagde onder- 1
nemersdag

Ben je bezig met de oriëntatie voor het starten van een eigen kinderdagverblijf,
dan heb je vast wel meegekregen dat er een aantal wijzigingen op stapel staan.
Hoewel het volledige plan nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer,
lijkt het erop dat dit plan goedgekeurd gaat worden. Dit betekent dat er een aantal belangrijke wijzigingen zullen gaan worden ingevoerd, met als ingangsdatum
1 januari 2018.

Een nieuwe onder2
nemer start

Om onze ondernemers hierop voor te bereiden is er een
workshopronde georganiseerd in samenwerking met Helder en Van Pas.
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Basistraining 2017 3

Contact gegevens

Tijdens deze workshops is ingegaan op de belangrijkste
wijzigingen die zullen moeten worden doorgevoerd op het
kinderdagverblijf, maar is er ook gekeken naar de rol van
de VAK hierin. Zijn er punten die integraal opgepakt kunnen worden, wat is er al geregeld door de VAK en welke
aanpassingen kunnen worden gerealiseerd om onze ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen.
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Met veel plezier kijken we terug op de
ondernemersdag die gehouden is op
woensdag 22 maart jl.
De dag werd ingevuld door Marlies en
Rianne van Zeeland van De Boer en had
als thema ‘geen strobreed in de weg
leggen’. Dit oud Hollands gezegde betekent: In geen enkel opzicht hinderen.
Geen enkele weg is vrij van hindernissen
of uitdagingen.

Op jouw weg als onderneemster ben je
waarschijnlijk ook "stro" tegen gekomen.
Hoe ga je daar mee om? En waar wil je
dat jouw weg heen gaat? Wat is je
doel? Tijdens de workshop doorlopen we
3 fases, aan het einde van de dag heb je
een helder doel en concrete handvaten
die je helpen je doel te bereiken.
Veel ervaringen zijn uitgewisseld en benadrukt is dat het team van ondernemers
een versterkende werking op elkaar uitoefent. Kennis delen en krachten bundelen waren belangrijke uitkomsten waar in
de toekomst aan verder gewerkt gaat
worden.
Al met al een waardevolle en succesvolle
meeting voor al onze ondernemers.
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Hallo allemaal! Mijn naam is Lonneke
Konings, een geboren en getogen boerendochter uit Hapert. Sinds enkele jaren
ben ik actief binnen de VAK en vanaf
september 2017 is het zo ver. Dan openen de deuren van agrarisch kinderdagverblijf Buitengewoon!

Artikel uit het blad PC55,
geschreven door
Renate Pijnenburg
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zeker aan zoveel mogelijk op bezoek te
gaan of mee te lopen in de praktijk. De
unieke groene pedagogiek en het ondernemen binnen de agrarische kinderopvang krijgt zoveel meer betekenis als je
het zelf ervaart.

Door zelf op te groeien op een boerderij
weet ik als geen ander wat een groot
goed het is om via de natuur al lerend te
ontdekken. Nu is het tijd om al mijn ervaringen en lessen opgedaan op deze plek
door te geven aan een volgende generatie kinderen. Een generatie die steeds
verder van belangrijke waarden als rust,
ruimte en natuur af is gaan staan. Het is
mijn missie de kinderen te laten genieten
van de kleine dingen in het leven.

De ondernemers binnen de VAK zijn gastvrij, open en niet bang om aan te pakken.
Ze laten graag de mooie kanten van het
bedrijf en het ondernemen zien, maar
geven ook aan dat het lang niet altijd
makkelijk is. Het starten en onderhouden
van een agrarische kinderopvang kan een
hele opgave zijn. Daar moeten we eerlijk
over zijn. Maar dat is de grote waarde van
de VAK. Je staat er nooit alleen voor en
er is altijd iemand te vinden die je raad
kan geven.

Bij de organisatie van de kinderopvang
kan ik veel putten uit mijn opleidingen
personeelszaken en SPW 4. Daarnaast
haal ik veel kennis en inspiratie uit de
VAK en haar leden. Tijdens mijn studies
heb ik bij verschillende VAK ondernemingen stage mogen lopen. Ik raad jullie

Geef jij je mooie herinneringen op de
boerderij ook graag door? Geniet je van
de kleine dingen in het leven? Een passie
voor het buitenleven? En ben je niet bang
om aan te pakken? Dan ben je naar mijn
idee een aanwinst binnen de VAK.
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De basistraining van de VAK is in februari van start gegaan met 6 deelnemers. Alle deelnemers zitten inmiddels
in het vergunningentraject van de gemeente of hebben de vergunning om
te starten inmiddels binnen.
De basistraining omvat veel onderdelen
waar je als startende ondernemer mee te
maken gaat krijgen. Van ondernemersplan en investeringsbegroting tot de groene pedagogiek.
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De basistraining van de VAK wordt gegeven op allemaal verschillende kinderdagverblijven die zijn aangesloten bij de
VAK. Zo krijg je de kans om een kijkje te
nemen in de keuken van het agrarische
kinderdagverblijf, zie je veel handige oplossingen en krijg je tijdens de rondleiding veel tips van de ondernemers.
Daarnaast zorgt deze kennismaking met
de andere ondernemers binnen de VAK
ervoor dat je direct aanspreekpunten creëert die je kunnen helpen als je zelf aan
het opstarten bent. Naast de inhoud van
de basistraining is dit in ieder geval een
zeer gewaardeerde aanvulling.
De laatste dag is op vrijdag 2 juni te Leunen, daar wordt met name aandacht besteed aan het inrichten van de buitenruimte.

Het bestuur bestaat uit:

Secretariaat:

Peter Gille—voorzitter

Margit Borst-Topper

Petra Blom—secretaris

Telefoon: 06-15469524

Gert Timmermans—penningmeester

Email: info@agrarischekinderopvang.nl

Jim Ketelaars—bestuurslid

Postadres:

Monique Litjens—bestuurslid

Verenigde Agrarische Kinderopvang

Het bestuur is te bereiken via het

Postbus 23

secretariaat.

7990 AA te Dwingeloo

Wij vertrouwen erop dat deze nieuwsbrief u enigszins op de hoogte heeft gebracht
van de actuele ontwikkelingen en bezigheden binnen de VAK. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen, of wilt u zich afmelden
voor deze nieuwsbrief. Stuurt u dan een email naar:
info@agrarischekinderopvang.nl

