Inschrijvingsstrookje
Ja, ik wil wel een meter/peter die me kan
begeleiden bij het opstarten van mijn
kinderopvang.
Mijn naam:
………………………………………………………………………….
Naam kinderopvang (indien al gekend):
…………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………..

VoorZet is een realisatie van Komma vzw
in samenwerking met Cego met de steun
van Kind en Gezin en in opdracht van de
Vlaamse Overheid. VoorZet werkt samen
met ‘t Opzet en UNIZO en biedt
ondersteuning aan ondernemers in de
kinderopvang. Samen gaan we voor
kwaliteitsvolle kinderopvang.

…………………………………………………………………………..
Telefoon/GSM nummer:
…………………………………………………………………………..
E-mailadres:
…………………………………………………………………………..

We geven advies op maat. We
bundelen alle interessante info over
de kinderopvang, wijzen je de weg en
brengen je in contact met de juiste
ondersteuner die je kan helpen met
je specifieke vragen.

Meter/peter
nodig?
Als starter is het fijn om te kunnen
terugvallen op een meter/peter, een
collega met ervaring en kennis van
zaken. Lees in deze folder wat dit voor
jou kan betekenen.

Ik ga starten met:
O gezinsopvang
O groepsopvang

We begeleiden starters.
We bieden je een website, Facebookpagina en een telefonische en emailpermanentie specifiek voor de
kinderopvangsector.
We brengen je in contact met de
juiste ondersteuner.
We willen een VoorZet doen: je kunt bij ons
terecht voor advies. Uiteindelijk blijf je zelf
aan Zet. Jij bent zelfstandige en je
bewandelt je eigen pad, mét de kinderen .

Folder over het meterschap van gevestigde
kinderopvanginitiatieven voor starters in de
zelfstandige kinderopvang.

Wat is de taak van een
meter/peter?

Hoe kunnen jullie dit invullen?

Het petekind ondersteunen waar
wenselijk.

Contacten kunnen op verschillende
manieren gebeuren. Jij kiest zelf waar jij
en je meter/peter zich het best bij voelen.

Concreet kan dit zijn:
Telefonisch
Antwoorden geven op de vragen
vanuit hun eigen ervaring
Luisteren naar je verhaal, een
klankbord zijn
Eventuele problemen samen
onderzoeken en oplossen
Ideeën uitwisselen: over
spelactiviteiten, organisatie, ….

Via e-mail
Bezoek aan jouw opvang
Bezoek aan de opvang van de
meter/peter
Samen naar een thema-avond,
vorming of de vakbeurs gaan

Wil je graag een meter/peter?
Neem rechtstreeks contact op met
VoorZet of vul de inschrijvingsstrook in.
We contacteren je terug zodat we je goed
kunnen ‘matchen’ met een meter. Je kan
dan ook aangeven hoe je gecontacteerd
wil worden, wat je verwacht,…
Van zodra we een meter in jouw regio
hebben die geschikt is voor jou, nemen
we terug contact met jou op.
Normaal loopt het meterschap ongeveer
één jaar maar indien jullie beide wensen
kan het langer blijven lopen. Je kan ook
steeds contact opnemen met VoorZet
om het meterschap te bespreken.
Alvast veel succes!

Documenten uitwisselen:
Huishoudelijk reglement,…
Tips uitwisselen: boeken, websites,
nieuwsbrieven,…
…

Aandachtspunten:
Respect tonen voor de ander.
Wanneer er geen ondersteuning
meer (nodig) is, meld je dit aan
VoorZet.

Contact met ons opnemen
info@voorzet.be
02 757 96 90
Hendrik I-lei 17
180 Vilvoorde
www.voorzet.be

