Deventer, 24 november 2021.
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Energie, boodschappen, bouwmaterialen etc.: de prijsstijgingen vliegen ons de afgelopen periode om
de oren.
Ook wij ontkomen er (mede daardoor) helaas niet aan om onze tarieven per 1 januari a.s. te
verhogen.
In 2022 krijgen wij te maken met hogere kosten, waarbij de stijging van de personeelskosten in deze
arbeidsintensieve branche een belangrijke factor is. De stijging van de personeelskosten komt voor
een belangrijk deel voort uit de CAO Kinderopvang, maar ook een lichte stijging van de
pensioenpremie draagt hieraan bij.
De coronacrisis heeft de wereld zoals wij die begin 2020 kenden in alle opzichten veranderd, maar nu
Nederland en de rest van de wereld weer langzaam “van het slot gaat” ervaren wij een sterke
toename van de vraag naar kinderopvang, met name kinderdagopvang. Voor het eerst sinds lange
tijd dreigen er weer wachtlijsten te ontstaan. Dit staat op gespannen voet met de krapte op de
arbeidsmarkt, die in alle hevigheid terug is.
Tegelijkertijd is de coronacrisis nog niet voorbij. De recente hoge besmettingscijfers en de
aangescherpte maatregelen hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt.
In deze onzekere tijden is een verhoging van de tarieven onontkoombaar, maar wij zijn blij dat we
deze verhoging beperkt kunnen houden.
Wij hebben aan de oudercommissie een adviesaanvraag voorgelegd over de nieuwe tarieven per 1
januari 2022. De oudercommissie heeft positief geadviseerd op onze aanvraag, zodat wij u nu
kunnen informeren over de tariefwijziging per 1 januari 2022.
Onze nieuwe tarieven luiden als volgt:

Tarieven 2022
Uurtarief kinderdagopvang:
Uurtarief BSO:
Uurtarief peuterspelen:

€ 9,17 (2021: € 8,92)
€ 7,98 (2021: € 7,76)
€ 8,76 (2021: € 8,52)

Kinderopvangtoeslag
Het maximumuurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt in 2022 geïndexeerd
met 0,51%. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2022 € 8,50 (2021: € 8,46).
Voor de buitenschoolse opvang wordt dit € 7,31 (2021: € 7,27).
Ouders kunnen in 2022 voor zowel kinderdagopvang als voor de BSO aanspraak maken op
kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende
partner. Voor kinderdagopvang is dit percentage ongewijzigd, maar voor de BSO betekent dit een
verruiming van het percentage (dit lag tot en met 2021 op 70%). Voor een deel van de ouders is dit
gunstig.
De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het
indexeringspercentage voor 2022 is 1,39%.
Wanneer u wilt weten wat de netto kosten zijn van kinderopvang in úw situatie dan kunt u op de site
van de belastingdienst een proefberekening maken.
Wat bieden wij u?
Onze tarieven in 2022 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);
* bij buitenschoolse opvang 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”. Deze 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.
In de loop van 2021 zijn wij gestart met het ouderportaal. Wij hopen het daardoor voor u als ouder
makkelijker te maken om dingen aan ons door te geven. De eerste reacties zijn positief!
Wij blijven natuurlijk ook telefonisch bereikbaar om met u mee te denken!
Ook in 2022 staat het team van De Company weer graag voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

J.L. Willemsen

