Aan alle ouders/ verzorgers

Deventer, 30 november 2020.

Betreft: nieuwe tarieven 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In 2021 krijgen wij te maken met hogere kosten, waarbij de stijging van de personeelskosten een
belangrijke factor is. De stijging van de personeelskosten komt voor een groot deel voort uit de CAO
Kinderopvang, maar ook de stijging van de pensioenpremie en de sociale lasten draagt hieraan bij.
Begin 2020 was de vraag naar kinderopvang toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode.
Ook was op dat moment sprake van krapte op de arbeidsmarkt.
De coronacrisis heeft de wereld zoals wij die begin 2020 kenden in alle opzichten veranderd. Omdat
de crisis op dit moment nog in volle gang is, bestaat grote onzekerheid over de economische
gevolgen.
Hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen en wat de gevolgen voor de branche in zijn algemeenheid en voor De
Company in het bijzonder zullen zijn laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Wij hebben
daarom bij de bepaling van onze nieuwe tarieven geen rekening gehouden met deze onzekere
factoren, maar hebben uitsluitend de kostprijsverhogende factoren die wél vast staan in onze
tarieven doorberekend.
Aan de oudercommissie hebben wij een adviesaanvraag voorgelegd over de nieuwe tarieven per 1
januari 2021.
De oudercommissie heeft na bestudering van de doorrekeningen uiteindelijk positief geadviseerd op
onze aanvraag, zodat wij u nu kunnen informeren over de tariefwijziging per 1 januari 2021.
Onze nieuwe tarieven luiden als volgt:

Tarieven 2021
Uurtarief kinderdagopvang:

€ 8,92 (2020: € 8,60)

Uurtarief BSO:

€ 7,76 (2020: € 7,48)

Uurtarief peuterspelen:

€ 8,52 (2020: € 8,20)

Het maximumuurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt in 2021 met 3,5%
verhoogd. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2021 € 8,46 (2020: € 8,17).
Voor de buitenschoolse opvang wordt dit € 7,27 (2020: € 7,02).
Onze tarieven 2021 zijn - net als in voorgaande jaren – inclusief:
* luiers en voeding (inclusief een warme maaltijd) op ons kinderdagverblijf;
* BSO op studiedagen zonder extra kosten (als deze op een vaste opvangdag vallen);
* de mogelijkheid om 12 vakantieweken per jaar gebruik te maken van vakantieopvang terwijl er 8
weken per jaar in rekening worden gebracht (wanneer u vakantieopvang in uw contract heeft
opgenomen).
Voor flexibele opvang rekenen wij dezelfde tarieven als voor reguliere opvang.
De Company is een Gezonde Kinderopvangorganisatie: wij hebben twee coaches “gezonde
kinderopvang”. De coaches zijn - samen met de commissie Gezonde Kinderopvang - continue bezig
ons aanbod te beoordelen en waar mogelijk te verbeteren. Tevens wordt hierbij gekeken naar
duurzaamheid: zo loopt er op dit moment op de BSO een proef met biologisch afbreekbare
drinkbekers (gemaakt van mais).
Wij willen ook in deze onzekere tijden zeker niet inboeten op kwaliteit en service.
Ook in 2021 kunt u op ons rekenen!

Met vriendelijke groet,

J.L. Willemsen

