
Den Haag, 26 november 2019 

 
Beste ouder(s) van De Flintstones kinderopvang, 

 
Graag informeren we jullie via deze brief over wijzigingen met betrekking tot  
De Flintstones kinderopvang voor het komende jaar 2020.  

De Wet IKK zorgde in het afgelopen jaar voor een positieve kwaliteitsverhoging voor 
de babygroepen. In de gehele branche is door strengere wetgeving meer aandacht 
besteed aan de kwaliteit van kinderopvang. Helaas hadden we ook te maken met een 
groot probleem: het personeelstekort. Wij hebben dit als kinderopvang zeker ervaren 
en u als ouder misschien ook wel. We zijn het afgelopen half jaar genoodzaakt 
geweest om naast ons vaste personeel (duurdere) flexwerkers in te zetten en helaas  
 
Vanwege ons personeelstekort hebben we in overeenstemming met onze 
oudercommissie een aantal maatregelen getroffen en een tariefswijziging voor 2020 
bepaald die we per januari aanstaande zullen doorvoeren.  

Contracten kinderdagverblijf en BSO 
Wat betreft de contracten voor het KDV en BSO die er worden afgenomen rekenen we 
standaard 52 weken opvang per jaar, dit was al de regel. Wijkt u af van deze 52 weken, 
dan wordt het flextarief per uur berekend. Alles wat niet standaard is, valt dus onder 
een flexibel uurtarief. Bovengenoemde wijzigingen zullen per 1 januari 2020 ingaan. 
Mocht u een ander contract wensen, dan kan u dit voor 14 december doorgeven via 
onze infomail. 

Tarieven 
Per 01 januari 2020 zullen onderstaande tarieven gelden. Standaard geldt hierbij  
52 weken opvang. Wijkt u af, dan valt u onder het flextarief. 

Opvangvorm  Uurtarief 2019 Uurtarief 2020 
BSO1                       € 7,54 € 7,95 
Peutergroep2              € 8,12 € 8,57 
Babygroep3                 € 8,27 € 8,72 
Flextarief4 € 9,00 € 9,50 

 
1 Het BSOtarief hebben we 2 jaren gelijk gehouden, echter verhogen we per 2020 net als onze andere 
opvangsoorten. 
2 Een peutergroep is voor de leeftijd van 2-4 jaar mits 2jarigen kunnen lopen en max. 1x per dag slapen.  
3 Omdat een babygroep (0-2 jaar) voor een groot percentage van kostenstijging zorgt, willen we dat bij deze 
klantengroep specifiek zo doorvoeren. Dat wij staan voor kwaliteit in het behouden van een babygroep, heeft 
een forse kostenpost o.a. als effect op de BKR 0jarigen (zie www.veranderingenkinderopvang.nl). 
4 Dit tarief geldt voor opvang die op flexibele basis wordt aangevraagd wanneer klanten hier vanwege hun 
arbeidscontract vraag naar hebben. Ook geldt dit tarief voor klanten met reguliere contracten die daarnaast 
extra opvang nodig hebben. Deze opvangvorm kent een aantal voorwaarden zoals minimale afname van 5,5u 
per keer en minimaal 11 uren in de week (voor de vastigheid van het kind en de minimale vrijblijvendheid). 



Verlengd half uur5  € 9,00 € 9,50 
 

> Vergeet niet deze tariefswijziging door te geven aan de Belastingdienst! 

Kinderopvangtoeslag 
De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een 
maximaal te vergoeden uurtarief. In onderstaande tabel ziet u de maximumuurprijs. 
Betaalt u meer? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen 
kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat 
goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag. 

Opvangvorm  Leeftijd Uurtarief 2020 
Dagopvang                       0-4 jaar € 8,17 
BSO              4-12 jaar € 7,02 

 

Wij als directie en management hopen dat u de achterliggende motivatie van onze 
maatregelen kan begrijpen. Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen of 
opmerkingen zijn, laat het ons dan weten. We luisteren graag. 
 
Met vriendelijke groet, 

Eleonora Heddema       Directie  
Jannieke Voshol en Juliet van Renssen               Locatiemanagement 

 
 
De Flinstones kinderopvang 
Moezel 14  
2491 CT Den Haag 

070 320 6929 
info@deflintstones-kinderopvang.nl 
 

 
Omdat deze opvangvorm een hoge mate van flexibiliteit vraagt, uniek is in de omgeving en je als houder niet 
zeker bent van deze inkomsten, leggen we dit uurtarief fors hoger. 
5 Verlengd half uur is een vaste prijs per half uur tussen 18.00 en 18.30u 


