
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectierapport 
Provinciaal Gastouderbureau (GOB) 
De Reede 52 
9642MC VEENDAM 
Registratienummer 853556829 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichthouder:   GGD Groningen 
In opdracht van gemeente:  Veendam 
Datum inspectie:    04-08-2016 
Type onderzoek :   Jaarlijks onderzoek 
Status:     Definitief 
Datum vaststelling inspectierapport: 16-09-2016 

 



 

2 van 13 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 04-08-2016 
Provinciaal Gastouderbureau te VEENDAM 

Inhoudsopgave 

Het onderzoek ................................................................................................................. 3 

Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 

Pedagogisch beleid ....................................................................................................... 4 

Personeel .................................................................................................................... 5 

Veiligheid en gezondheid ............................................................................................... 6 

Ouderrecht .................................................................................................................. 7 

Kwaliteit gastouderbureau.............................................................................................. 8 

Inspectie-items ................................................................................................................ 9 

Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12 

Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12 

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau ....................................................................... 13 



 

3 van 13 
Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 04-08-2016 
Provinciaal Gastouderbureau te VEENDAM 

Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 
Het Provinciaal gastouderbureau is werkzaam in 4 provincies; Groningen, Friesland Drenthe en 
Twente. Het Provinciaal Gastouderbureau is gestart in 2010. Op het moment van de inspectie zijn 
er 4 personen werkzaam bij het gastouderbureau. Het Provinciaal Gastouderbureau biedt 
begeleiding en ondersteuning aan 136 gastouders en 244 vraagouders. Totaal worden er 656 
kinderen opgevangen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het gastouderbureau geeft aan dat de samenvoeging met de gastouders vanuit Twente o.a. 
de nodige administratieve strubbelingen met zich heeft meegebracht. Ondertussen zijn alle 
problemen opgelost en voldoen de gastouders aan alle voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Het 
gastouderbureau voldoet verder aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. 
2014 
Het aantal gastouders, vraagouders en opvangkinderen is stabiel gebleven. 
Door het oprichten van een "gastouderhuis" probeert het Provinciaal Gastouderbureau zich te 
richten op de gastouder die zich verder wil gaan professionaliseren en van de gastouderopvang een 
bedrijfje wil maken. Het doel is om met dit nieuwe initiatief weer groei te realiseren. 
Door het uitgeven van nieuwsbrieven blijft de gastouder op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. 
Uit het inspectie onderzoek van 27 februari 2014 is gebleken dat de houder aan alle beoordeelde 
inspectie items voldoet. 
2015 
Het is een inspectie op maat, hierbij voldeed het Provinciaal gastouderbureau niet aan alle 
geïnspecteerde eisen uit de Wet Kinderopvang. 
Voorwaarde 5.3.7 en 5.3.12; 
De houder heeft niet voor 1 juni een klachtenjaarverslag van het daaropvolgende kalenderjaar aan 
de GGD verstuurt. 
Tijdens het overleg en overreding heeft de houder alsnog het klachtenjaarverslag naar de GGD 
verstuurt. 
  
Bevindingen huidige inspectie 
Op 4-8-2016 heeft opnieuw een jaarlijks inspectie onderzoek plaatsgevonden. Er wordt volledig 
voldaan aan de getoetste wettelijk voorwaarden. 
Aandachtspunt is het digitaal maken van de administratie, op dit moment worden documenten op 
verschillen plaatsen bewaard wat de administratie niet overzichtelijk maakt. Het komende jaar 
wordt de administratie gedigitaliseerd, zodat alles in het systeem terug te vinden is. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch beleid 

 
Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder er zorg voor draagt dat alle bij het 
gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleidsplan uitvoeren. 
  
 
Pedagogische praktijk 
 
De houder geeft aan dat de gastouders het pedagogisch beleidsplan ontvangen voor aanvang van 
de opvang en tijdens de intake wordt dit besproken. Daarnaast komt het in evaluatiegesprekken, 
thematisch in nieuwsbrieven en op facebook aan bod. 
Het Provinciaal gastouderbureau is in samenwerking met de gastouders en de vraagouders aan het 
afstemmen hoe het pedagogisch klimaat op een andere manier behandeld kan worden. Een eerste 
stap hierin is dat zij het formulier voor de voortgangsgesprekken aangepast hebben. 
  
De wens was om in het begin van 2016 een 'doe-dag' werd georganiseerd, waarbij de pedagogiek 
op verschillende manieren wordt aangeboden / behandeld voor en door gastouders en 
vraagouders. Door omstandigheden is dit afgelast. De houders zijn nog steeds voornemens om een 
'doe-dag' te organiseren. 
  
Afgelopen jaar heeft een consulent de training 'Taal- en INteractievaardigheden Kinderopvang' 
gevolgd. Deze consulent begeleidt de gastouders met betrekking tot de interactievaardigheden wat 
bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. 
  
Verder wordt er op vraag 'Rekenbootcamp' aangeboden. Het bestaat uit 2 middagen waar 
kinderen doormiddel van bewegen en kleuren de tafels leren kennen. 
En na de zomervakantie gaat de kantoormanager de opleiding 'Magie van Kindercoaching' 
volgen. Het gastouderbureau vindt het belangrijk om zelf te blijven ontwikkelen en willen dit weer 
overdragen aan de gekoppelde gastouders. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau 
  Interview houder gastouderbureau 
  Interview anderen (Kantoormanager) 
  Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel 

 
In dit domein wordt beoordeeld of de houder en personen werkzaam bij het GOB in het bezit zijn 
van een verklaring omtrent het gedrag die na 1 maart 2013 is afgegeven. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
 
De houders en personen van het gastouderbureau zijn in bezit van een geldig verklaring omtrent 
het gedrag. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau 
  Interview houder gastouderbureau 
  Verklaringen omtrent het gedrag 
Houder: 27-8-2015; 
Houder: 2-9-2015; 
Consulent: 25-9-2013; 
Consulent: 5-9-2013; 
Debiteuren administratief medewerker: 5-9-2013. 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of er in de dossiers van gastouders de 
risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid aanwezig zijn. Onder andere wordt gekeken naar de 
datum van inventarisatie en of de inhoud de actuele situatie betreft. 
  
 
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
 
De risico-inventarisatie worden jaarlijks uitgevoerd door de consulenten / 
bemiddelingsmedewerkers, eventueel ondersteund door de houder en kantoormanager, op de 
opvanglocatie en doorgenomen met de gastouder en eventuele huisgenoten. Alle risico's worden 
doorgenomen en er wordt een plan van aanpak opgesteld om de risico's te reduceren. De acties 
worden voorzien van een datum en naderhand gecontroleerd of dit is uitgevoerd. Bij tussentijdse 
wijzigingen wordt opnieuw een RI uitgevoerd. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau 
  Interview houder gastouderbureau 
  Risico-inventarisatie veiligheid 
  Risico-inventarisatie gezondheid 
  Actieplan veiligheid 
  Actieplan gezondheid 
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Ouderrecht 

 
In dit domein komt het volgende aan de orde: 
- de informatie voor vraag/gastouder en personeel 
- de klachtenregeling 
  
  
 
Informatie 
 
De kassiersfunctie wordt verzorgd door de houder. In contracten is duidelijk welk deel voor de 
uitvoeringskosten en welk deel van het bedrag naar de gastouder gaat. De facturen zijn 
inzichtelijk. De houder verzorgt de informatie voor vraag - en gastouders door informatie op de 
website, telefonisch en tijdens het intake/koppelingsgesprek. Het inspectierapport staat op de 
website. 
  
 
 
Klachten en geschillen 2016 
 
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
De regeling is schriftelijk vastgelegd en de houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
  
De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende 
geschillencommissie. 
  
Er wordt voldaan aan de getoetste wettelijke voorwaarden. 
 
 
Klachten 2015 en voorgaande jaren 
 
Het klachtenjaarverslag 2015 is voor 1 juni naar de GGD opgestuurd. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau 
  Interview houder gastouderbureau 
  Interview anderen (Kantoormanager) 
  Website 
  Klachtenregeling 
  Jaarverslag Wet klachtrecht cliënten zorgsector 
  Jaarverslag klachtenregeling oudercommissie 
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Kwaliteit gastouderbureau 

 
In dit domein worden de kwaliteitscriteria en de administratie van het gastouderbureau beoordeeld. 
  
 
Kwaliteitscriteria 
 
De houder, kantoormanager en consulenten / bemiddelingsmedewerkers zorgen ervoor dat er 
jaarlijks voortgangsgesprekken zijn met de gastouders en dat er jaarlijks een mondelinge evaluatie 
is met de vraagouders waarvan een verslag in het dossier is te vinden. 
In overleg met de oudercommissie heeft het Provinciaal gastouderbureau de contactmomenten met 
de vraagouders afgestemd op de contactmomenten met de gastouders. Hierdoor heeft het 
gastouderbureau ook 2 keer per jaar een contactmoment met de vraagouders. 
  
 
 
Administratie gastouderbureau 
 
De kassiersfunctie wordt uitgevoerd door de houder. In het computersysteem wordt 
bijgehouden welke documenten er per gast - en vraagouder aanwezig zijn. Gastouder en 
vraagouders kunnen zelf ook inloggen in dit systeem. 
 
Verder is het gastouderbureau mee bezig om alles te digitaliseren, zoals de RI en de 
voortgangsgesprekken waarbij het mogelijk is om een digitale handtekening te zetten door de 
gastouder en consulenten / bemiddelingsmedewerkers.  
 
Tijdens de inspectie was de administratie niet overzichtelijk. Op dit moment worden de 
documenten op verschillende plaatsen bewaard. Zo zat bijvoorbeeld een voortgangsgesprek met 
een gastouder de ene keer in het papieren dossier en de andere keer in het digitale dossier. De 
houder heeft aangegeven dat zij aankomende periode alles in het digitale systeem gaan zetten, 
zodat er in de toekomst 1 dossier is met hierin alle benodigde gegevens. 
 
Gebruikte bronnen: 
  Vragenlijst houder gastouderbureau 
  Interview houder gastouderbureau 
  Interview anderen (Kantoormanager) 
  Website 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch beleid 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het 
pedagogisch beleid uitvoeren. 
(art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Personeel 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder van het gastouderbureau overgelegd en is op dat moment 
niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een 
bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor 
elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 
2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen 
volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. 
(art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het 
betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde 
bedrag naar de gastouder gaat. 
(art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Klachten en geschillen 2016 

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 
indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn 
gerealiseerd. 
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder handelt overeenkomstig deze regeling. 
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en 
Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke 
adviesrecht. 
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Klachten 2015 en voorgaande jaren 

De houder zendt het klachtenverslag van ouders voor 1 juni van het daaropvolgende kalenderjaar 
aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

De houder zendt het klachtenverslag oudercommissie voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de GGD. 
(art 35 lid 2 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; art 1.60a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen; art 2 lid 9 Wet klachtrecht cliënten zorgsector) 

 

Kwaliteit gastouderbureau 

Kwaliteitscriteria 

De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, 
waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze 
bezoeken. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze 
schriftelijk vast. 
(art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Administratie gastouderbureau 

De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. 
(art 1.51b lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van 
de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres 
hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. 
(art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het 
gastouderbureau inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de 
gastouder inzichtelijk. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en 
bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van de omvang en de samenstelling 
van de oudercommissie. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
werkzame beroepskrachten. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij het gastouderbureau 
ingeschreven kinderen. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau 
aangesloten gastouders. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor 
gastouderopvang. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g Regeling Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen 
worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau 
gelden. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de 
toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. 
(art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Provinciaal Gastouderbureau 
Website : http://www.provinciaalgastouderbureau.nl 
Aantal kindplaatsen :  
 
Gegevens houder 
Naam houder : Provinciaal Gastouderbureau 
Adres houder : De Reede 52 
Postcode en plaats : 9642MC VEENDAM 
KvK nummer : 04082823 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Groningen 
Adres : Postbus 584 
Postcode en plaats : 9700AN Groningen 
Telefoonnummer : 050-3674325 
Onderzoek uitgevoerd door :  Erika Vink 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Veendam 
Adres : Postbus 20004 
Postcode en plaats : 9640PA VEENDAM 
 
Planning 
Datum inspectie : 04-08-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 05-09-2016 
Vaststelling inspectierapport : 16-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 16-09-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 16-09-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 07-10-2016 
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Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze 2016 Provinciaal Gastouderbureau. 
  
Naar aanleiding van het inspectierapport, voelen wij de behoefte het een en ander anders te 
formuleren. 
Wij begrijpen dat inzichtelijk, niet het zelfde is als overzichtelijk. Wij stellen dan ook dat het juist 
onze aandacht heeft om alles overzichtelijk te maken door alle digitaal op 1 plaat te uploaden. 
De manier waarop het in het rapport is omschreven suggereert dat het onze aandacht niet heeft. 
De laatste jaren was het immers altijd zo dat er een digitale archief was en een papieren dossier 
per gastouder. 
Bij ons heeft kwaliteitsverbetering steeds de aandacht en we gaan steeds verder met 
automatiseren, de zomer is daar bij uitstek de juiste tijd voor. 
Het was een bijzonder ervaring om een diepte onderzoek van de GGD te krijgen en beide apart 
ondervraagd te worden. Het nadeel, daar van, was dat aangezien onze eindverantwoordelijkheden 
duidelijk gescheiden zijn, sommige vragen aan de verkeerde persoon werden gesteld. En dus 
minder vlot beantwoord konden worden. 
Maar desalniettemin hebben wij het bezoek als prettig ervaren. 
  
Met vriendelijke groet, 
Alfred en Sandra Kuiper 

 
 
 

 


