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Nieuwsbrief januari 2022 
 
We zitten inmiddels in het nieuwe jaar. 
Wij hopen dat 2022 een jaar wordt waarin 
alles weer “normaal” zal worden en dat er 
een einde komt aan de coronacrisis. 
 

 
 
Helaas is de hele wereld nog steeds 
getroffen door de Corona crisis. Het virus 
COVID-19 waart nog steeds rond in 
meerdere mutaties. In Nederland is al flink 
gevaccineerd maar de ziekenhuisopnamen 
nemen helaas weer toe. Allen lijkt het 
erop dat de Omikron variant minder heftig 
is. 
 

 
 
De regels worden regelmatig aangepast in 
positieve en ook in negatieve zin. De 
basisregels blijven van kracht. Houd 
afstand en blijf je handen goed wassen en 
desinfecteren. Als er belangrijke 
wijzigingen zijn dan houden wij de 
gastouders op de hoogte. 
 
 

Algemeen 
 
De voortgangsgesprekken met de 
gastouders en de evaluatiegesprekken met 
de vraagouders zijn weer in volle gang. We 
proberen nu zoveel mogelijk digitaal te 
versturen met het verzoek om deze 
bestanden ook digitaal terug te sturen. Dat 
gaat gelukkig heel goed! 
 
We gaan onze algemene voorwaarden een 
beetje aanpassen. Het betreft hoofdzakelijk 
een verduidelijking van de opzegtermijn. 
Dat kan nu ook digitaal. Dus niet alleen 
schriftelijk. Dat deden we toch al zo, maar 
nu is dat ook officieel zo opgenomen in alle 
contracten. Verder hebben we onze 
aansprakelijkheid als bureau wat beter 
ingekaderd. In de contracten met de 
vraagouders hebben we de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering duidelijker 
aangegeven. Er stond een adequate 
verzekering. Dat is dus verbeterd. 
 
In verband met de stijgende energieprijzen 
en alle andere prijsstijgingen zijn wij 
genoodzaakt om onze bureaukosten met  
€ 1,- per contract per maand te verhogen. 
Deze verhoging gaat per 1 juli 2022 in. 
Alle vraagouders krijgen daar afzonderlijk 
bericht over. 
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Offertes 2022 
 
We zullen in de loop van de komende 
maanden nieuwe offertes opsturen met de 
aangepaste bureaukosten. Deze offertes 
zullen wij weer digitaal versturen met een 
digitaal tekenverzoek. Dat is met de offerte 
eind vorig jaar heel goed gegaan en dat 
blijven wij zo doorvoeren. 
 
Oudercommissie 
 
We hebben contact gehad met de 
oudercommissie over de wijzigingen van 
de Algemene Voorwaarden en de stijging 
van de bureaukosten. De commissie is 
daar mee akkoord gegaan. We zullen de 
nieuwe voorwaarden weer uploaden naar 
het urenportaal en de nieuwe tarieven per 
1 juli 2022 doorvoeren. U kunt de 
toeslagen ruim voor die tijd aanpassen 
met de offertes die we nog zullen 
opsturen. 
 
Kinderopvangtoeslagen 
 
Het kabinet is voornemens om de 
kinderopvangtoeslag volledig anders te 
gaan regelen. Ze geven aan dat de opvang 
“gratis” gaat worden…… 
Wij hebben begrepen dat dit niet helemaal 
juist is. In principe wordt in de toekomst de 
vergoeding voor iedereen gezet op 95% 
van het maximale tarief zoals dat door de 
overheid wordt vastgesteld. Dit betekent in 
de praktijk dat de hogere inkomens meer 
toeslag krijgen en de lagere inkomens juist 
minder!! De tarieven boven het maximale 
tarief zullen altijd door de ouders zelf 
betaald moeten worden. Ook willen ze dat 
de toeslagen direct aan de 
opvangorganisaties worden uitbetaald en 
niet meer aan de ouders zelf. Hoe dit er uit 

gaat zien in de praktijk is nog onduidelijk. 
Vooral voor de flexibele contracten zal dit 
nog wel een probleem worden omdat de 
facturen iedere maand anders zijn. Wie 
betaalt dan de eigen bijdrage en hoe wordt 
dat in rekening gebracht? We gaan het nog 
wel zien. Het streven van de overheid is dat 
de nieuwe regeling in 2025 wordt 
toegepast. Wij houden jullie op de hoogte. 
 

 
 
Vakantieplanning 2022 
 
Wij willen voor 2022 weer een 
vakantieplanning maken en we willen aan 
alle gastouders vragen om hun vakanties 
weer tijdig aan ons door te geven zodat 
we hier op in kunnen spelen met 
vervanging. 
 
We wensen iedereen een rustige 
nawinter. 
 
Jolien, Stratoela  en Ab. 


