
 
 

 
 

Deventer, 21 november 2022. 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij wil ik u graag informeren over onze gewijzigde tarieven per 1 januari 2023. 
 
In 2023 krijgen wij te maken met hogere kosten, waarbij de stijging van de personeelskosten 
in deze arbeidsintensieve branche een belangrijke factor is. Op dit moment vinden 
onderhandelingen plaats over een nieuwe CAO Kinderopvang. Naar verwachting zal het 
kosteneffect van de nieuwe CAO fors zijn: om enigszins in de pas te blijven lopen met de 
inflatie en om in deze tijden van arbeidskrapte een aantrekkelijke branche te blijven voor 
medewerkers is een flinke verhoging van de lonen onvermijdelijk. 
 
Voor het eerst sinds lange tijd zijn er in 2022 weer wachtlijsten ontstaan, met name voor de 
kinderdagopvang. Dit staat op gespannen voet met de krapte op de arbeidsmarkt. Op korte 
termijn is er geen zicht op een oplossing voor deze krapte, sterker nog: door de plannen van 
het kabinet om de kinderopvang vanaf 2025 (bijna) gratis te maken voor werkenden wordt 
verwacht dat deze krapte nog verder zal toenemen. 
 
Naast de stijging van de loonkosten hebben wij uiteraard ook te maken met de stijging van 
de overige kosten. Vorig jaar hadden wij (op basis van de gegevens van het CPB) rekening 
gehouden met een inflatie van 1,8%. Het zal geen verrassing zijn dat deze inflatie uiteindelijk 
veel hoger is uitgepakt, te weten 11,4%. Wij hebben ervoor gekozen om dit hogere 
inflatiecijfer in 2022 níet door te berekenen in onze tarieven voor 2023, maar ontkomen er 
natuurlijk niet aan om de door het CPB geraamde inflatie voor 2023 wél door te berekenen.  
 
Wij hebben aan de oudercommissie een adviesaanvraag voorgelegd over de stijging van de 
tarieven per 1 januari 2023 met 7,27%. De oudercommissie heeft positief geadviseerd op 
onze aanvraag, zodat wij u nu kunnen informeren over de tarieven per 1 januari 2023: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarieven 2023 
 
Uurtarief kinderdagopvang:  € 9,84 (2022: € 9,17) 
 

Uurtarief BSO:    € 8,56 (2022: € 7,98) 
 

Uurtarief peuterspelen:   € 9,40 (2022: € 8,76) 

 
Maaltijd BSO de Eekhoorn:  € 3,75 (2022: € 2,95) 

             (wij bieden deze maaltijden aan tegen kostprijs) 
 

Kinderopvangtoeslag 

 

Het maximumuurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag wordt in 2023 

geïndexeerd met 5,58%. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt in 2023 € 8,97 

(2022: € 8,50). 

Voor de buitenschoolse opvang wordt dit € 7,72 (2022: € 7,31). 

 

Vanaf 2023 is het maximaal aantal uren waarop recht op kinderopvangtoeslag bestaat niet 

langer gekoppeld een het aantal door ouders gewerkte uren. Wel moeten ouders vanaf 2023 

nog voldoen aan de arbeidseis. 

 

De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het 

indexeringspercentage voor 2023 is 3,37%. 

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 2023 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 

 

Op ons kinderdagverblijf en op onze peuterspellocaties werken wij volgens de methode “Uk 

& Puk”. Dit is een totaalprogramma bedoeld om de brede ontwikkeling van 0 tot 4-jarigen te 

stimuleren. 

Onze pedagogisch professionals zijn gecertificeerd om met dit programma te werken. 

Tevens vindt periodieke bijscholing plaats. Wij hebben hiertoe een eigen trainer in huis. 

 

De Company zorgt ervoor dat de pedagogisch professionals (blijven) voldoen aan alle 

(toekomstige) wettelijke eisen op het gebied van de Nederlandse Taal, de scholing werken 

met 0-jarigen, EHBO- en BHV-trainingen etc.  

 

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 op het gebied van voeding en beweging te beoordelen en waar 

mogelijk te verbeteren. Tevens wordt hierbij gekeken naar duurzaamheid. 

 

In het kader van duurzaamheid is in 2022 alle verlichting op onze locatie aan de 

Doornenburg vervangen door ledverlichting en hebben wij het afgelopen jaar de 

afvalscheiding nóg verder doorgevoerd. 

Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de investering in 

zonnepanelen en een ander systeem voor verwarming én koeling van onze locatie aan de 

Doornenburg. Na implementatie van dit systeem zullen wij niet alleen onafhankelijk zijn van 

aardgas, maar zal ook de ventilatie en de temperatuurregeling van ons gebouw (zeker ook in 

de steeds warmer wordende zomers) aanzienlijk worden verbeterd. 

 

Ook in 2023 kunt u op het team van De Company rekenen! 

 
Met vriendelijke groet, 

 

J.L. Willemsen 


