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Voor startende ondernemers in de Multifunctionele landbouw is het soms lastig
om te achterhalen waar je informatie kunt vinden of kunt krijgen. Omdat u allen
verder aan het kijken bent qua mogelijkheden attenderen wij u graag op dit ZLTO
Festival.
Het festival wordt op drie locaties in het ZLTO gebied georganiseerd; op 9 november, 8 december en 11 januari. Op de website http://festival.zlto.nl kun je veel informatie vinden met name over aanmelden.
Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO, geeft de aftrap van het festival. Hij neemt je mee in
de visie van ZLTO op de sector. Hoe kijken we tegen actuele ontwikkelingen aan? Waar
liggen de kansen voor de agrarisch ondernemer in de toekomst?
Tijdens de netwerklunch gaan we het gesprek aan. Samen aan tafel praten over de zaken die jou als ondernemer en lid bezighouden.
In de middag bieden we je een inspirerend programma vol workshops en pitches. Tevens is er een inspiratieplein met informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Maar ook heb je de gelegenheid om met andere leden bij te praten, bestuurders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Het festival start om 11.00 uur en om 16.00 uur sluiten we de dag met een borrel af.
Één van de workshops op het festival heeft het thema: Mijn bedrijf, mijn omgeving: stoppers, verbreders. Aan deze workshop zullen ondernemers deelnemen; die ‘iets’ willen
met de huidige locatie. Om die reden willen we aandacht besteden aan: hoe met een
idee naar een verandering.
Jim Ketelaars, bestuurslid van de VAK en eigenaar van kinderdagverblijf Het Snuitje uit
Veghel, geeft een korte toelichting op zijn ondernemersverhaal, wat is het ‘denkproces’
als ondernemer in de ontwikkeling van zijn bedrijf geweest, welke stappen hebben zij
gezet om tot de onderneming te komen die ze nu hebben, welke keuzes zijn er gemaakt, welke valkuilen kwamen ze tegen bij de (nieuwe) inrichting van het bedrijf.
Mathé van Goch, van agrarische kinderopvang De Vrijbuiter uit Hedel zal tijdens het
ZLTO op 8 december een workshop verzorgen.
Het ZLTO Festival lijkt een ontzettend leuke en interessante dag te worden. Het festival
op 9 november is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief al verleden tijd, maar wellicht
dat er nog opgegeven kan worden voor de dagen 8 december in Etten Leur of
11 januari in Vrouwenpolder.
Deelname is voor leden van ZLTO uiteraard
gratis. Heb je vooraf een vraag? Mail deze
dan naar festival@zlto.nl of bel met de
ZLTO Informatielijn op 073 217 33 33.
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GGD: geen kinderopvang meer bij
veehouderij

De GGD Brabant Zuidoost roept op geen
kinderdagverblijven meer te vestigen in
de buurt van veehouderijen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt namelijk dat
veehouderijen een negatief effect hebben
op de gezondheid van kinderen en andere omwonenden.
Iedereen heeft hier wellicht het een en
ander van meegekregen. Jim Ketelaars
bestuurslid van de VAK, heeft namens de
VAK direct contact opgenomen met de
GGD Hart van Brabant en LTO. Daarnaast heeft Monique Litjens, ook bestuurslid van de VAK gezorgd voor een
stuk in Kinderopvangtotaal. De uitspraken van de districtsmanager Pim Lamers
staan immers haaks op de brochure die
indertijd is opgesteld in samenwerking
met LTO, VAK en GGD.
Inmiddels heeft de heer Lamers aangegeven dat hij e.e.a. zo niet gezegd heeft
en dat een aantal zaken uit de context
zijn gehaald.



Nieuwe financieringsstructuur

Op 13 juli is Monique Litjens namens het
bestuur van de VAK aanwezig geweest
bij besprekingen op het ministerie van
SZW. Inmiddels heeft Asscher aangegeven dat de nieuwe structuur er komt.
Dit zal er dan ongeveer als volgt uitzien:
DUO heeft een digitale portemonnee, die
gevuld wordt door overheid en ouders.
Op het moment dat ouders het contract
hebben getekend zal er waarschijnlijk
een sein naar DUO gaan. In het portaal

Met een goed gevoel wordt terug gekeken op de recente externe audits.
Sylvia van Zijderveld van TÜV Nederland was zeer onder de indruk van de
‘nieuwe’ ondernemers die voor de eerste keer zijn opgegaan voor het HKZ
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(KOT verdwijnt op toeslagen.nl) kunnen
ouders een proefberekening maken met
werkelijke gegevens van t-2 zodat ze ook
precies weten waar ze aan toe zijn. Deze
gegevens zijn gekoppeld aan het BSN en
zijn allemaal al bekend.
De kinderopvang stuurt de maandelijkse
factuur (vooraf) naar DUO die dan zorgt
dat het geld klaar komt te staan voor betaling en op het afgesproken moment betaald wordt. De ouderbijdrage wordt automatisch afgeschreven, ook als er sprake
is van flexibele opvang. Dit hoeft dus
geen vast bedrag te zijn per maand.
Positief zou kunnen zijn dat ouders nettobedragen betalen en het gevoel dat opvang zo duur is, weg wordt genomen.



Meer HBO’ers op de groep

Monique Litjens, bestuurslid van de VAK
heeft met dhr. Toebosch (directie kinderopvang, ministerie SZW) gesproken over
de permanente educatie en meer HBO
geschoolde medewerkers op de groep.
Zij gaf aan dat Constance Jacobson op
het Jaarcongres aangaf dat HBO’ers
geen toegevoegde waarde zijn maar juist
energie gestopt moet worden in het blijven scholen van de niveau 3 en 4 pm’ers.
Toebosch schrijft samen met Jacobson
het nieuwe beleid. Hierin is het niet de
bedoeling om HBO’ers in te zetten maar
juist modules te ontwikkelen om de kennis
van pm’ers op peil te houden.
Dit willen ze ook in de CAO verwerken
zodat elke organisatie dit ook werkelijk
gaat doen. Dit zijn geen heel grote modules, maar wel even afwachten dus.

certificaat en uiterst tevreden over de
ondernemers die dit keer voor de 2e
keer zijn geaudit.
Mevrouw van Zijderveld merkte op dat het
bijzonder is dat zoveel individuele ondernemers een gelijke manier van werken
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zich eigen hebben gemaakt en dat de
uitstraling naar buiten toe hetzelfde is.
Eerste conclusie van de externe audits is
dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd. Wel een aantal opmerkingen. Deze
opmerkingen zijn geïnventariseerd en
zullen door Saskia Hilverda, kwaliteitsmedewerkster van de VAK, worden opgelost. Dit kan zijn door het aanbrengen van

Bron: brancheorganisatie kinderopvang d.d. 02
november 2016

Kinderen verdienen een zo goed mogelijke start van hun leven. De kwaliteit van
de kinderopvang en de peuterspeelzalen
gaat daarom omhoog en er komt voor
werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel
kinderopvang als peuterspeelzaalwerk.
Dat staat in twee wetsvoorstellen die minister Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid vandaag naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Het belangrijkste doel is dat in de toekomst iedereen terecht kan bij kwalitatief
hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen. Minister Asscher van Sociale
Zaken: ,,Het moet niet uitmaken of je
ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen
spelen en daarbij ook spelenderwijs te
leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de
basisschool.’’
De kwaliteit van de kinderopvang en de
peuterspeelzalen gaat omhoog. Voor
allebei gaan nu dezelfde kwaliteitseisen
gelden. Daarmee maakt het voor peuters
niet meer uit waar ze naartoe gaan.
Doel van de extra kwaliteitseisen is dat er
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wijzigingen in formulieren en/of protocollen, maar ook door ondernemers op sommige punten wat extra ondersteuning te
bieden.
Al met al zijn wij als VAK trots op al onze
aangesloten ondernemingen, die zich er
hard voor maken om het kwaliteitsniveau
zo hoog te houden.

meer aandacht komt voor de ontwikkeling van kinderen. Alle medewerkers in
de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen.
Er komen minimale taaleisen. De medewerkers krijgen ook coaching van pedagogen.
De opvang van baby’s wordt beter. Er
komen meer leidsters per baby.
De wetsvoorstellen kunnen rekenen op
een breed draagvlak. Daarover zijn al
eerder dit jaar bestuursafspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de
vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV, het CNV en de
VNG. Met gemeenten is in april afgesproken dat peuters van niet-werkende ouders naar de opvang moeten kunnen. Zo
maakt het niet uit of ouders nu werken of
niet en krijgen alle peuters een kans op
een zo goed mogelijke start van hun leven.
De verwachting is dat beide wetsvoorstellen op 1 januari 2018 in werking treden.
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waardeerd op:

Onderstaande bericht is een persbericht
van reviewplatform Opiness die de resultaten bekend heeft gemaakt van de jaarlijkse analyse naar de waarderingen van
kinderopvangcentra.






Modderdagen, helpen op de kinderboerderij, een eigen moestuintje. Ouders waarderen kinderopvangorganisaties het hoogst op de gevarieerde
buitenactiviteiten. Dit blijkt uit een
analyse van 1.200 reviews door review
platform Opiness in samenwerking
met onderzoeksbureau Tevreden.nl
die nog eens 6.133 meningen analyseerden. Gistermiddag zijn de jaarlijkse Awards voor de beste Nederlandse
en regionale kinderopvangcentra uitgereikt.
iPads, Netflix, spelcomputers. Schermen
zijn niet meer weg te denken uit de
meeste huishoudens met kinderen. Volgens Linda Schulte van Opiness is dit
een van de redenen waarom ouders de
‘ouderwetse’ buitenactiviteiten die kinderopvangcentra bieden extra waarderen.
Schulte: “Het ontbreekt ouders vaak aan
tijd en mogelijkheden om het spelen in de
modder, rennen door het bos en het verzorgen van boerderijdieren door de week
te faciliteren. Ouders blijken heel blij met
het overnemen van die taken door opvangorganisaties.”
Flexibele opstelling
Naast de grote waardering voor buitenlocaties en buitenactiviteiten worden ook
deskundigheid en de aardige, lieve en
betrokken leidsters vaak genoemd. In
ruim 20% van de reviews wordt aangegeven dat ouders het fijn vinden om hun
kind met een gerust hart achter te laten
en dat de kinderen het fijn vinden om er
naar toe te gaan. Ouders blijken daarnaast ook steeds gevoeliger voor een
flexibele opstelling qua opvangtijden.
Kinderopvangcentra die de awards wonnen werden in de reviews het best ge-

De (buiten)locatie
Gevarieerde activiteiten
Plezier om naar de opvang te gaan

Kind met een gerust hart achter kunnen laten
 Flexibiliteit
Gemiddeld rapportcijfer van 8.8
Via onderzoeksbureau Tevreden.nl kregen de kinderopvanglocaties een gemiddeld rapportcijfer van 8.8. Maar liefst
98% van de ouders is zeer tevreden.
Ook het onderzoek van Tevreden.nl onderschrijft het belang van de locatie.
Daarnaast hebben een goed pedagogisch beleid en de medewerkers de
meeste impact op de klanttevredenheid.
Jeltje Meijvogel van Tevreden.nl: “Dit
korte onderzoekje maakt voor kinderopvangorganisaties inzichtelijk op welke
punten ze goed scoren en waar de verbeterpunten liggen.
Pedagogisch beleid is een groot aandachtspunt binnen de branche, het is
goed dat organisaties nu zien dat ouders
de inspanning op dit gebied waarderen.
Daarnaast is het een compliment naar de
medewerkers dat 98 % van de ouders ze
waardeert met een 9 of 10.”
Als VAK zijn wij natuurlijk ontzettend trots
op de score van 9,5 die De Loeiende Koe
tot winnaar heeft gemaakt als dè kinderopvanglocatie van de provincie Noord
Holland!
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Zoönosen zijn ziekten die van dier op
mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de
dieren contact hebben met mensen
geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers.
Elk jaar wordt er een ander zoönose gerelateerd thema belicht tijdens het symposium. Dit jaar is dat 'De Boer op! Nevenactiviteiten op de boerderij'. Nevenactiviteiten op de boerderij zijn o.a. zorgboerderijen, kinderboerderijen, agrotoerisme, zelfzuivelaars met winkel, boeren
met zelftap punten en agrarische kinderdagopvang.
Het symposium is bedoeld voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, arbeidshygiënisten,
dierenartsen, infectieziektedeskundigen,
huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers en epidemiologen.
Het zwaartepunt ligt bij infectieuze zoönotische agentia, maar we willen het thema ook graag in een breder perspectief
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belichten.
Er bestaan allerlei keurmerken, waarover een aantal instanties uitleg zullen
gaan geven. We willen echter ook graag
het verhaal laten horen van een enthousiaste agrariër die een nevenactiviteit is
begonnen en daarbij zich aan een keurmerk mbt hygiëne en infectieziektenpreventie (zoönotische) houdt.
Jim Ketelaars, bestuurslid van de VAK
is hiervoor uitgenodigd, het gaat dan om
vragen zoals:



Waarom is gekozen voor een nevenactiviteit?



Welk keurmerk wordt gebruikt en
waarom?



Wat zijn voordelen?



Wat zijn knelpunten/nadelen?



Welke status heeft het keurmerk?

Als VAK zijn wij er natuurlijk trots op dat
ons om een bijdrage wordt gevraagd.

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

