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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd nader onderzoek. 

Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek 

niet voldeden. 

 

Beschouwing 

Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij het uitgevoerde nader onderzoek. Na de feiten over 

het gastouderbureau en de inspectiegeschiedenis sinds 2019 volgen de belangrijkste bevindingen. 

Deze worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt.     

  

Feiten over gastouderbureau (GOB) ViaViela Esther van Dok: 

ViaViela is een landelijk opererend gastouderbureau dat werkt met een franchiseformule. De 

houder van gastouderbureau ViaViela Esther van Dok is franchisenemer bij deze organisatie en 

exploiteert als zelfstandige. 

   

Alle documenten en formulieren worden centraal opgesteld door ViaViela en jaarlijks waar nodig 

gereviseerd. Ze worden door alle vestigingen gebruikt. Daarnaast is er, via het online portaal 

Mijngastouderburo, dat toegankelijk is voor alle aangesloten gastouders en vraagouders, naast de 

administratieve informatie ook veel inhoudelijke informatie beschikbaar. Gastouders kunnen er 

online een aantal cursusmodules volgen.     

  

De houder is samen met een bemiddelingsmedewerker verantwoordelijk voor de begeleiding en 

bemiddeling van de gastouders van het bureau.      

  

Inspectiegeschiedenis: 

 22-05-2019: jaarlijks onderzoek. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd; 

 30-11-2020; jaarlijks onderzoek. Er werden tekortkomingen geconstateerd binnen het item 

VOG/PRK en het item Klachten en geschillen. De tekortkomingen zijn door gebruikmaking van 

het herstelaanbod opgelost binnen de onderzoekstermijn; 

 2021: Tijdens dit jaar is er geen jaarlijks onderzoek uitgevoerd vanwege de Coronacrisis; 

 15-3-2022: jaarlijks onderzoek. Er zijn tekortkomingen geconstateerd binnen de items 

Wijzigingen, VOG/PRK en risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De tekortkomingen 

binnen het item VOG/PRK zijn opgelost door gebruikmaking van het herstelaanbod. 

  

Voortgang 

Op 10 mei 2022 heeft de gemeente Venray de houder een brief gestuurd met de aanwijzing om 

overtreding van de genoemde voorschriften te beëindigen en verdere overtreding of herhaling te 

voorkomen. De houder dient de genoemde maatregel te nemen binnen de opgelegde 

hersteltermijn van 2 weken.     

  

GGD Limburg Noord heeft op 10 mei 2022 een verzoek van de gemeente Venray ontvangen om 

een nader onderzoek uit te voeren bij GOB ViaViela Esther van Dok na het verstrijken van de 

hersteltermijn.   
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Bevindingen op hoofdlijnen: 

Het nader onderzoek, dat is uitgevoerd door de GGD Limburg-Noord in opdracht van gemeente 

Venray, wijst uit dat er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.  

  

Voor een inhoudelijke toelichting op de getoetste voorwaarden wordt verwezen naar de verdere 

inhoud van deze rapportage. 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten 

 

In het hoofdstuk Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten 

beoordeelt de toezichthouder tijdens dit onderzoek het volgende onderwerp: 

  

 Wijzigingen 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Wijzigingen 

De houder van een gastouderbureau (GOB) dient van een wijziging in de daartoe aangewezen 

gegevens onverwijld mededeling te doen aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is 

geworden. Onder een wijziging van gegevens wordt onder andere verstaan: wijzigingen in de naam 

en het correspondentieadres, beëindiging van de exploitatie van een gastouderopvangvoorziening 

en de beëindiging van de bemiddelingsrelatie met een gastouder.   

  

Tijdens het laatste jaarlijks onderzoek in maart 2022 bleek dat een verzoek tot beëindiging van de 

exploitatie van een gastoudervoorziening niet tijdig was doorgegeven aan de gemeente; de 

betreffende gastouder was al meer dan een jaar niet meer actief op het moment dat het verzoek 

tot beëindiging van de exploitatie werd verstuurd aan de gemeente.  

  

Bevindingen huidig nader onderzoek   

Tijdens dit huidig onderzoek is de houder gevraagd om aan te tonen hoe voor een goede borging 

wordt gezorgd van het tijdig doorgeven van wijzigingen aan de gemeente. 

De houder geeft aan dat zij nu maandelijks een lijst uitdraait vanuit het landelijk register 

kinderopvang (LRK) van alle gastoudervoorzieningen die een bemiddelingsrelatie met haar 

gastouderbureau hebben. Zij controleert deze lijst op actualiteit en geeft tijdig wijzigingen door 

waar nodig. Dat dit in de praktijk ook gebeurt, blijkt uit het LRK. Hierin is namelijk te z ien dat er 

voor meerdere gastouders al een einddatum (die in de toekomst ligt) van de bemiddeling is 

verwerkt door de gemeente. Dit wordt pas gedaan door de gemeente als het gastouderbureau 

hiervoor een ondertekend wijzigingsformulier heeft verstuurd. 

Ook komt het aantal gastouders met een bemiddelingsrelatie met GOB ViaViela Esther van Dok in 

het LRK overeen met het aantal bemiddelde gastouders in de administratie van GOB ViaViela 

Esther van Dok. 

  

Conclusie   

Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde. 
 

Gebruikte bronnen 

 Landelijk register kinderopvang (overheidsportaal) 

 Mail houder d.d. 24-6-2022 
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Veiligheid en gezondheid 
 

In het hoofdstuk Veiligheid en gezondheid beoordeelt de toezichthouder tijdens dit onderzoek het 

volgende onderwerp: 

  

 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

  

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Tijdens het laatste jaarlijks onderzoek in maart 2022 bleek dat er in de 12 maanden ervoor bij 

meerdere gastouders tekortkomingen geconstateerd waren, omdat er onvoldoende of verkeerd 

geplaatste rookmelders hingen. In de opgestelde risico-inventarisaties van de betreffende 

gastouders was echter beschreven dat er wel voldoende rookmelders hingen óf er w as een 

actiepunt opgenomen in het plan van aanpak voor het in orde brengen van de rookmelders. Deze 

gastouders hebben niet gehandeld volgens de opgestelde risico-inventarisatie, terwijl dit wel een 

vereiste is. Het beleid dat door de houder werd gevoerd, zorgde niet voor voldoende borging van 

het uitvoeren van openstaande maatregelen in de risico-inventarisaties door de gastouders. 

  

Bevindingen huidig nader onderzoek   

Sinds het laatste jaarlijks onderzoek zijn er 10 onderzoeken uitgevoerd bij gastoudervoorzieningen 

met een bemiddelingsrelatie met GOB ViaViela Esther van Dok. Het overzicht van de beoordelingen 

van deze gastoudervoorzieningen laat zien dat de gastouders handelen volgens de opgestelde 

risico-inventarisaties en dat de maatregelen in de plannen van aanpak genomen zijn door de 

gastouders. Bij alle onderzochte gastoudervoorzieningen zijn er voldoende en goed werkende 

rookmelders aanwezig. 

  

Via e-mail toont de houder aan dat zij voldoende aandacht heeft voor een goede borging van het 

uitvoeren van openstaande maatregelen door haar gastouders. Ze voert nu een beleid dat ertoe 

leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen op de gastoudervoorzieningen 

zoveel mogelijk gewaarborgd is. 

  

Zo laat de houder via een mailwisseling met een gastouder zien dat er een goede opvolging is 

vanuit het gastouderbureau na het uitvoeren van een risico-inventarisatie waarbij er actiepunten 

geformuleerd zijn. 

In dit geval betreft het ook het ophangen van een aantal ontbrekende rookmelders in de woning. 

De gastouder ontvangt aanvullende informatie via mail van de houder over een juiste plaatsing van 

de rookmelders en door middel van foto's dient de gastouder aan te tonen dat de rookmelders ook 

daadwerkelijk op de hiervoor aangewezen plaatsen hangen. 

  

Conclusie 

Er wordt aan de getoetste voorwaarde voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

 Mail houder aan toezichthouder d.d. 24-6-2022 

 Mailwisseling houder met gastouder d.d. 18-3-2022 

 Formulier 151.3 Informatie over rookmelders (GOB ViaViela) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Registratie, wijzigingen, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten 

 

Wijzigingen 

De houder van een gastouderbureau doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens 

onverwijld mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij 

verzoekt de houder de gegevens te wijzigen. 

(art 1.47 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 3 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

De houder van een gastouderbureau organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn 

gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de 

gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de 

gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, 

gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Gastouderbureau ViaViela Esther van Dok 

Website : http://www.viaviela.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000004761391 

Aantal kindplaatsen :  

 

Gegevens houder 

Naam houder : Esther Manon van Dok-Nicolaas 

Website : www.viaviela.nl 

KvK nummer : 17178434 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Limburg-Noord 

Adres : Postbus 1150 

Postcode en plaats : 5900 BD VENLO 

Telefoonnummer : 088-1191200 

Onderzoek uitgevoerd door :  P. Keur 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Venray 

Adres : Postbus 500 

Postcode en plaats : 5800 AM VENRAY 

 

Planning 

Datum inspectie : 23-06-2022 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 05-07-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 05-07-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 05-07-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 12-07-2022 
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