Datum: 14-01–2020

Locatie: Ridderzwam 25, Veenendaal
Aanwezig: Lena-Lynn Schevers, Ryanne Nijhuis, Yolanda van Schaik en Jolijn Hendriks

Agenda:

1. Voorstellen nieuwe lid
Ryanne Nijhuis heeft gereageerd op de oproep uit de nieuwsbrief en heeft zich aangemeld als
lid van de gastoudercommissie. Ryanne werkt al jarenlang samen met Take Care en heeft
voorheen ook al in de gastoudercommissie gezeten.

2. Rolverdeling gastoudercommissie
Met de komst van een nieuw lid moet de rolverdeling opnieuw bekeken worden. Ryanne geeft
aan dat zij graag de rol van voorzitter op zich wil nemen. Yolanda en Lena-Lynn zullen op
toerbeurt notuleren. Jolijn maakt de notulen van deze vergadering.

3. Nieuwe ontwikkelingen; aanvullende diensten
In de nieuwsbrief van januari staat een aankondiging van de aanvullende diensten die
Gastouderservice Take Care vanaf 2020 wil gaan aanbieden. Jammergenoeg blijkt de link in de
nieuwsbrief niet te werken waardoor de leden van de gastoudercommissie zich nog niet hebben
kunnen inlezen in de aanvullende diensten. Jolijn licht toe wat het idee achter deze diensten is;
de standaard dienstverlening blijft nagenoeg zoals deze nu is maar Take Care wil graag kunnen
voldoen aan alle vragen die zij krijgen om een uitzondering te maken op de standaard

!
dienstverlening. Dit kan niet voor het actietarief van 25 euro omdat voor deze uitzonderingen
vaak wel veel moet worden gemaakt en er extra werkzaamheden aan vast zitten. Jolijn geeft
een aantal voorbeelden van aanvullende diensten. Er wordt afgesproken dat de leden van de
gastoudercommissie de aanvullende diensten door gaan nemen en dat zij hun vragen of
bevindingen opschrijven en meenemen naar de volgende vergadering. De aanvullende diensten
zijn nieuw en nog in ontwikkeling. Ze zijn al wel geïmplementeerd omdat januari hier het beste
moment voor is.

4. Pilot Risicovol spelen
Jolijn heeft bij een vergadering van de Branche Organisatie Kinderopvang een presentatie
gehad van veiligheid.nl over risicovol spelen. Er bestaat misschien een mogelijkheid om als
gastouderbureau mee te doen aan een pilot voor de campagne en de app die door veiligheid.nl
momenteel wordt ontwikkeld. Lena-Lynn is enthousiast en ook de andere leden van de
gastoudercommissie staan positief tegenover deelnemen aan de campagne en de pilot. Jolijn
gaat kijken of zij een afspraak kan maken met één van de medewerkers van veiligheid.nl zodat
zij langs kan komen om een presentatie te geven en het één en ander toe te lichten.

5. Hygiene Code

!

In het verleden heeft deze gastoudercommissie zich gebogen over het ontwikkelen van een
Hygiene Code voor de gastouderopvang. Hier is toen al een start mee gemaakt maar het
afgelopen jaar is dit blijven liggen. Er wordt besloten om de Hygiene Code wel weer op te
pakken maar om dit dan wel tijdens één bijeenkomst uit te werken zodat het niet te lang blijft
liggen. Jolijn kijkt wat er nog is van de vorige bijeenkomsten en verzamelt dit.

!
6. Data volgende vergaderingen en gezamenlijk moment oudercommissie

!

Op dinsdag 14 april staat de volgende gastoudercommissie vergadering gepland. Het is de
bedoeling dat hierbij een medewerker van veiligheid.nl aanwezig is voor een presentatie. Jolijn
inventariseert bij de oudercommissie naar een geschikt moment voor een gezamenlijk overleg.

!
Actieijst

!

Agendapunt

Actie:

uit te voeren door:

Moment van
terugkoppeling:

2 Notulen uitwerken

Jolijn

Voor het versturen van de
nieuwsbrief van februari

3 Inventariseren vragen en
bevindingen aanvullende
diensten

Leden
gastoudercommissie

Tijdens de volgende
vergadering van 14 april

4 Contact opnemen met
veiligheid.nl over pilot

Jolijn

februari

5 Inventariseren Hygiene
Code

Jolijn

Voor de volgende
vergadering van 14 april

6 Inventariseren gezamenlijk
moment oudercommissie

Jolijn

5 Februari
(oudercommissie
vergadering)

