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De VAK ondernemersdag is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Voorgaande
jaren was er altijd een uitgebreid dagprogramma, maar dit jaar hebben wij gekozen voor een middagprogramma met aansluitend een Walking diner.

Over de bomen en
1
het bos

Het thema van deze dag was Creatief Leiderschap, een onderwerp dat voor al onze
ondernemers relevant was. Drie experts op het gebied van creatief leiderschap hebben middels een videopresentatie hun boodschap overgebracht. E.e.a. werd afgewisseld met diverse opdrachten en gepresenteerd door Petra Blom van Veld-Zicht coaching en advies.

Creatief leiderschap als onderwerp op de VAK
Ondernemersdag

De basistraining is
2
bijna afgerond

Tijdens het walking diner was samen zijn, ervaringen uitwisselen en gewoon even bijpraten het belangrijkste. Onze ondernemers treffen elkaar regelmatig tijdens regio bijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook nu was het mooi om al onze ondernemers te
begroeten op deze inspirerende en prachtige dag.

Agrarisch kinder3
dagverblijf ‘t Werfje

Basistraining bijna
4
afgerond

Opleidingen binnen
4
de VAK

Afgelopen jaar is er in het kader van de IKK veel op ons afgekomen. Om maar
even een aantal punten te noemen: Het vaste gezichten criterium, 3uursregeling, pedagogisch coach, 3F etc. Daarnaast los van de IKK, de regeling
omtrent de AVG. De kreet: ‘ik zie door de bomen het bos niet meer’ werd dan ook regelmatig gehoord.
Niet dat alles per direct is ingegaan, gelukkig niet. Er zijn een aantal onderwerpen met
een overgangsperiode. Maar dat het veel impact heeft, met name op kleine organisaties, dat is wel duidelijk geworden.
Als VAK doen wij er alles aan om onze ondernemers te ondersteunen. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd over de IKK en zijn er voorbeelddocumenten aan onze
formule toegevoegd t.b.v. de AVG. Ontzorgen kunnen we natuurlijk niet helemaal, in
beeld brengen en ondersteuning bieden, dat doen we daarentegen zeker!
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Kinderopvang op de boerderij trekt veel kinderen maar
het mooie van VAK'er zijn is dat je samen sterk staat.
Je kan elkaars krachten bundelen en daar uit putten.
De aansluiting bij de VAK is daarom een bewuste keuze
geweest voor mij. Je hoeft het wiel niet nogmaals uit te
vinden.
Bij de basistraining kom je bij veel collega's over de
vloer waar je ideeën op kan doen en de meeste onderwerpen zijn ook interessant. Er komt zoveel bij kijken
om een eigen kinderopvang te starten!
Corine Berger - Scheerwolde
Wij zijn Martijn en Nikki en hebben plannen om een agrarisch kinderdagverblijf te starten. Nikki is op dit moment werkzaam in het
speciaal basisonderwijs en Martijn werkt in de financiële sector
en is daarnaast actief op het agrarisch bedrijf van zijn ouders. We
verwachten door onze krachten te bundelen dat we een goede basis
voor een agrarisch kinderdagverblijf hebben.
Via een bijeenkomst van de ZLTO kwamen we bij de VAK terecht.
Na deze inspirerende avond merkten wij dat de visie van de VAK
overeen komt met onze gedachten. Een agrarisch kinderdagverblijf
waarbij het kind
zichzelf mag zijn en zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelt.
Dit alles in een groene omgeving, met natuur, vrijheid en dieren,
waarbij ruimte en rust centraal staan.
Na een gesprek met een bestuurslid van de VAK hebben we ons aan-

Wij, Arno en Marlou, zitten in de opstartfase van ons eigen Agrarisch Kinderdagverblijf.
Zelf zijn we opgegroeid in de ruimte, vrijheid en huiselijke sfeer van het varkensbedrijf van onze ouders. Graag willen wij de
kinderen uit Valkenswaard en omgeving dit
ook kunnen bieden. De visie van het VAK,
het kind volgend werken en het integreren
van het groen in de opvoeding van de kinderen is wat ons enorm aanspreekt en waardoor wij de keuze hebben gemaakt om ons
aan te sluiten bij het VAK.
We hebben nu ¾ van de basistraining gehad
en hebben nog 2 cursusdagen en 1 stagedag
op de planning staan. Tot nu toe hebben we
veel geleerd en inzichten gekregen waar we
eerst nog geen benul van hadden dat het
van toepassing is op het runnen van een kinderdagverblijf. De warmte, openheid en
gastvrijheid van onze collega VAK-ers hebben wij als zeer prettig ervaren en de drive
om je collega’s verder te helpen geeft een
positieve boost.
De komende weken hopen we de laatste dingen nog te leren zodat we klaar gestoomd
zijn om het zelf door te gaan pakken.

gemeld voor de basiscursus. Omdat we nog vrij vooraan in het proces van onze plannen staan, vroegen wij onszelf af of dit het juiste
moment is om te starten met de cursus. Tot op heden is dat zeker
het geval. De informatie en kennis die wordt overgedragen kunnen
wij vrijwel direct toepassen, dan wel niet opslaan en op een later
moment gebruiken. Door de cursus worden onze ideeën concreter en
specifieker en weten we steeds meer wat we wel en niet willen. Dit
komt mede door de cursusdagen die vrijwel altijd verzorgd worden
op een kinderdagverblijf die bij de VAK is aangesloten. Hierdoor
krijg je gelijk beeld van de vele mogelijkheden voor een agrarisch
kinderdagverblijf.

“Door de cursus worden onze
ideeën concreter en specifieker
en weten we steeds meer wat
we wel en niet willen. Dit
komt mede door de cursusdagen die vrijwel altijd verzorgd
worden op een kinderdagverblijf die bij de VAK is aangesloten”.
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OOSTEIND - De dieren voeren, met
stro spelen of buiten in het gras ravotten. In januari heeft agrarische kinderopvang ‘t Werfje in Oosteind haar deuren geopend. Initiatiefnemers zijn
Cornel Langerwerf, zijn zus Lieke en
moeder Ria.
Voor de kinderopvang is een van de stallen van het boerenbedrijf Langerwerf het
afgelopen jaar gehalveerd en compleet
verbouwd. Het ene deel is nog voor de
kalfjes, het andere nu voor de kinderen.
,,Daarin hebben we twee groepsruimtes,
wasgelegenheid en slaapkamers gecreëerd'', vertelt Lieke.
Spelen in de stallen
Al is het de bedoeling dat de kindjes
vooral veel buiten zijn. ,,Voor het gebouw
ligt een grasveld, met straks ook een
moestuin erbij. Ze kunnen spelen in de
stallen, bij de paarden, schapen en kalfjes. Ieder kind krijgt dan ook een overall
en laarsjes.''

Bron: bndestem
Jamaica Vink 19-12-17

De boerderij aan de Kijldijk is van Cornel.
Hij runt er nu drie jaar zijn jongveebedrijf.
,,Dat doe ik erbij, de hoofdmoot is mijn
dierenartspraktijk.'' Die praktijk is ook het
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beginpunt van dit nieuwe initiatief.
,,Vorig jaar ontstond het idee om de
praktijk van de Provincialeweg naar hier
te verhuizen. Maar volgens de gemeente
was dat vergunningtechnisch niet mogelijk. Wel mocht ik hier, werd er gezegd,
bijvoorbeeld een kinderdagverblijf starten.''
Een kinderopvang, dat leek Lieke en Ria
wel wat. Lieke: ,,Mijn moeder werkt al 20
jaar met kinderen, nu nog op een voorschool in Oosterhout. Ik kom zelf uit een
hele andere hoek, werk bij Texaco. Maar
heb wel altijd de wens gehad om iets
maatschappelijks en sociaals te doen. Zo
is het balletje gaan rollen.''
Filosofie
Met 't Werfje heeft de familie een duidelijke filosofie. Lieke: ,,Steeds minder kinderen groeien op een boerderij op. Ze zitten
vaak binnen, op hun tablet. Terwijl midden tussen de dieren en stro zoveel te
leren en ontdekken valt.''
Lieke en Cornel kunnen het weten:
ze zijn zelf getogen op een boerderij, een
paar honderd meter verderop. Lieke: ,,Wij
waren altijd buiten en vonden dat heerlijk.
Het contact met de dieren,
de natuur.'' Cornel: ,,In de
zomer vulden we de kuilen
met water, om in te zwemmen. Dat soort dingen kunnen hier straks overigens
niet, we zijn wel aan strikte
veiligheids- en gezondheidsregels gebonden.''
Op 't Werfje is plaats voor
twee groepen van zestien
kinderen, in de leeftijd van 0
tot 4 jaar.
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Het trainingsaanbod voor onze ondernemers wordt telkens verder uitgebreid.
Vanuit de VAK wordt nu ook de opleiding tot babyspecialist aangeboden. Dit
in samenwerking met de kinderopvang
Academie.
Het huidige aanbod van ca. 15 trainingen bestaat verder uit onder andere
trainingen die gericht zijn op pedagogiek, ondernemerschap, personeelsmanagement etc. Bijvoorbeeld de Op
Goede Grond training, een training die
zich richt op verdieping van de groene
pedagogiek.
De training Kindermishandeling en
huislijk geweld. Tijdens deze training
wordt ingegaan op het leren werken
met de meldcode, met een speciale
focus op het interpreteren en registreren van signalen en/of gegevens.
Daarnaast is het mogelijk om je teamdag te laten verzorgen door een van de
trainingsbureaus, dit in combinatie met
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een leuke teamactiviteit.
Het voordeel van het trainingsaanbod
binnen de VAK, is dat de trainingen
veelal incompany gegeven worden. Dit
betekent samen met andere VAK ondernemers. Het grote pluspunt is dat
iedereen op hetzelfde spoor zit. De
visie is binnen alle organisaties gelijk,
maar ook de manier waarop we met
kinderen omgaan, welke formulieren er
gebruikt worden etc.
De VAK probeert voor haar ondernemers zo voordelig mogelijk trainingen in
te kopen en te plannen. Omdat we
veelal gebruik maken van onze eigen
locaties, zijn de trainingen goed betaalbaar.. Als pluspunt geldt ook dat je
meteen de gelegenheid krijgt bij een
andere ondernemer op bezoek te
gaan, wat de onderlinge band versterkt.
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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

