
Onleesbaar? Klik hier 

 

Compensatie aanvragen voor 17.12 

 

Op 1 april '14 veranderde het subsidiesysteem voor kinderopvang 

grondig. Sommige organisatoren krijgen daardoor minder, andere meer 

subsidies. 

Zij die minder subisidies krijgen kunnen voor de jaren 2014 t.e.m 2017 

een financiële compensatie vragen.  

In de brochure financiële compensatie vind je informatie over de 

compensatie voor 2014 en praktische info op blz 9. 

 

De invulling van het exceldocument is niet eenvoudig en vergt veel 

opzoekwerk. K&G meldt dat je toch de aanvraag kan indienen, zelfs als deze niet alle concrete, gevraagde 

gegevens bevat. K&G beschikt ook over de nodige cijfers. Maar er moet wel een aanvraag binnen komen bij 

K&G zoniet vervalt de mogelijkheid op compensatie. 

 

Opgelet: Wie dit jaar geen compensatie zou indienen of uitbetaald krijgen, komt de volgende jaren niet meer 

in aanmerking. 

 

Nieuw: UnieKO onderzoekt momenteel een systeem om de financiële 
transacties tussen K&G en de kinderopvang transparanter te krijgen. 

 

Taxshift verlaagt drempel eerste 
aanwervingen 

 

Van onze partners SD Worx en Xerius ontvingen we volgend bericht: 

 

De federale regering reserveert een deel van het taxshiftbudget voor 

steun aan zelfstandigen en kmo's. 

Zo genieten nieuwe werkgevers vanaf 1 janurai 2016 een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen 

op hun 1ste aanwerving. En voor de 2de tot de 6de werknemer gelden verminderde werkgeversbijdragen.  

Met deze concrete maatregel wil de regering de werkgelegeheid ondersteunen en aanzwengelen.  

Let wel: nog niet alle modaliteiten zijn bekend. Toch geven we u alvast de praktische informatie die al wel 

beschikbaar is over de toepassing van de verminderingen eerste aanwervingen vanaf 2016. Lees meer.... 

 

http://new.multimail.be/sub/unieko/Versvandepers.htm
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75882&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekindengezin%2Ebe%2Fimg%2Ffinanciele%2Dcompensatie%2Epdf&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75883&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Ffiles%2Fbib%2Fbijlage%2520taxshift%2Epdf&u=%5bontvanger:id%5d


Stand 58 

 

Enige tijd geleden kregen we heel wat reacties op de oproep dat 

kinderbegeleider méér is dan spelen en luiers verschonen alleen. Zo 

zjin wij o.a. decorateur, afwasser en tuinman. Dit is waarschijnlijk erg 

herkenbaar. Maar wat zijn we nog meer? Maak een leuke foto van 

jezelf en/of team tijdens een extra dagtaak en stuur deze door naar 

info@unieko.be. De origineelste foto's krijgen een plek in de UnieKO-

galerij op de vakbeurs kinderopvang op 27 & 28 november te 

Antwerpen. Je kan al wat terugvinden op onze facebookpagina. 

 

 

 

 

 

 

ik kook op gevoel! 

 

Gezondheid! 

Op vraag van de trefpunten en hun collega's wordt dit najaar nog extra 

ingezet op vorming rond het zieke kind, levensreddend 

handelen en wondzorg.  

 

Zieke kinderen in de opvang.  Wat doe je er mee? Hoe ga je om met 

de ouders? Wat kan en wat niet? Meer zieken in de opvang? Deze 

vorming bied je houvast om een stevig beleid rond ziekte te vormen. 

Wondzorg: welke nieuwe technieken zijn er om wonden te verzorgen ? Welke producten gebruik je best? 

Wat steek je in de huisapotheek?  

 

En dan in Zingem nog twee extra 'leuke' vormingen : snoezelen en muziek in de opvang. 

Kijk geregeld op onze Kalender en schrijf in via de site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LID worden van de enige erkende 
beroepsfederatie voor zelfstandigen in de 
kinderopvang doe je via deze klik. 

 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75884&url=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2FUnieko%2D217238035107288%2F%3Ffref%3Dts&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75885&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fkalender%2Easp&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75886&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Flidworden%2Easp&u=%5bontvanger:id%5d
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Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 

 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75813&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
mailto:info@unieko.be
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=tell-a-friend&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=uitschrijven&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75812&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=75812&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d

