Hoe maak je kinderopvang betaalbaar?
‘Laat ouders alleen betalen voor de uren die ze echt nodig hebben’.
Hoezo, gebeurt dat nu dan niet? Nee, helaas hanteren de meeste kinderopvangcentra vaste
reserveringen per dagdeel. Wee-Play Kinderopvang denkt hier anders over, hier kunnen
ouders opvang reserveren per half uur. Daarnaast hoeven ouders geen vaste dagen per
week te reserveren waardoor ouders die onregelmatige werktijden hebben makkelijk hun
opvang kunnen regelen.

Flexibiliteit staat voorop
Een groot misverstand is dat veel ouders denken dat als er flexibiliteit wordt aangeboden er
altijd nieuwe medewerkers op een groep staan. Dit klopt niet, een vertrouwd gezicht is erg
belangrijk voor kinderen. En daarom werken de medewerkers van Wee-Play in een vaste
groep. Flexibiliteit betekent bij Wee-Play ook dat ouders eenvoudig extra uren kunnen
aanvragen of afmelden mocht dit nodig zijn. Op de website van Wee-Play lees je dat ouders
naast de goede opvang de flexibiliteit en de ruime openingstijden als voordelen noemen.
Maar Wee-Play doet er nog een schepje bovenop. Sinds deze maand introduceren zij de
Wee-Play app. Zo kunnen zij ouders nog beter van dienst zijn. Deze app is speciaal
ontwikkeld voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang bij Wee-Play.

Een Wee-Play app, zitten ouders hierop te wachten?
‘Ja’. Zegt eigenares Judith Le Large; ‘Goede, flexibele en betaalbare opvang. Daar staan wij
voor. Om dit voor ouders zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een app laten
ontwikkelen. Tegenwoordig ben je niet altijd in de buurt van een computer, maar de
telefoon, die hebben we allemaal binnen handbereik. Via de app kun je uren reserveren of
afmelden, ben je direct op de hoogte van onze nieuwtjes en heb je toegang tot het
persoonlijk logboek van je kind.’

De Wee-Play app is meer dan alleen een online reserveringssysteem
De app is meer dan alleen een online reserveringssysteem. Hoe fijn is het voor ouders om
inzicht te krijgen in wat hun kind allemaal doet op een dag. Via deze app houden
medewerkers ouders via een persoonlijk, online logboek op de hoogte. Ouders krijgen
regelmatig updates over hun kind via tekst en foto’s.
Judith: ‘Als je net mama of papa bent geworden en je je kind voor de eerste keer naar een
kinderopvang brengt dan is dit toch wel spannend. Je baby heeft een vast eet- en
slaapschema en rust en regelmaat vinden wij ook heel belangrijk. In het logboek zien ouders
wanneer hun baby de fles heeft gekregen, hoeveel zij hebben gedronken, wanneer ze slapen
en hoelang. Wij merken dat dit echt een geruststelling is voor veel ouders’.

Wie is Wee-Play Kinderopvang?
Petra Bours en Judith Le Large zijn de eigenaressen van Wee-Play Kinderopvang. Zij hebben
een duidelijke visie. Goede, flexibele en betaalbare kinderopvang aanbieden aan álle
kinderen. Zij vinden het belangrijk dat elk kind zich welkom voelt. Wee-Play biedt
kinderopvang aan op verschillende locaties en basisscholen in de gemeenten Roerdalen en
Echt-Susteren. Meer informatie over Wee-Play Kinderopvang vind je op www.wee-play.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de eigenaressen.
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