
Ouders/verzorgers Peuteropvang ‘t Werkel Heerde

Behandeld door:
Management ‘t Werkel

Onderwerp: Datum:
Pakketten en tarieven 2022 30-11-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Hierbij informeren wij u over onze tarieven per 1 januari 2022.
 
Toelichting tariefstijging
Onze tarieven worden voor 2022 verhoogd met 4.2%. De belangrijkste oorzaak  voor deze tariefstijging
is de stijging van onze personeelskosten (67% van onze opvangkosten). Deze gaan omhoog als gevolg
van cao-afspraken, verhoging premie pensioenen en de kosten als gevolg van de blijvende krapte op de
arbeidsmarkt. Op dit moment kan landelijk ruim 34% van de openstaande vacatures in de kinderopvang
niet worden ingevuld, waardoor medewerkers een hogere werkdruk ervaren, de kans op uitval
toeneemt en niet alle groepen tot het maximale kindaantal gevuld kunnen worden of zelfs tijdelijk niet
open kunnen wanneer er sprake is van ziekte van een of meer pedagogisch medewerkers. Dit betekent
dat er naast investeringen tot het welzijn en behoud van onze pedagogisch medewerkers ook flink
geïnvesteerd wordt in de scholing van herintreders en zij-instromers en in de inhuur van zpp’ers of
uitzendkrachten. Alles om de continuïteit en kwaliteit van onze opvang voor alle kinderen zo goed
mogelijk te waarborgen.

Daarbij stijgen de aan ons doorberekende kosten van leveranciers en andere onvermijdelijke kosten
zoals huisvesting, energie, materialen, vervoer en brandstofkosten en facilitaire diensten.

Kinderopvangtoeslag
Ook in 2022 wordt de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Deze indexatie van de overheid is dit jaar lager
dan onze kostenstijgingen. Het gevolg hiervan is dat de ouderbijdrage (factuurbedrag minus
kinderopvangtoeslag) voor iedereen hoger wordt.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag ontvangen toeslag over maximaal 140% van het
aantal contractueel overeengekomen arbeidsuren van de minst werkende partner. Dit betekent dat
wanneer de minst werkende partner bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, u voor maximaal 28
opvanguren per week toeslag ontvangt van de belastingdienst. De belastingdienst gaat uit van het
aantal uren opvang op jaarbasis. Wij brengen de totale opvangkosten bij u in rekening. De
kinderopvangtoeslag ontvangt u terug via de belastingdienst. Uw netto kosten zijn de gefactureerde
kosten minus de ontvangen kinderopvangtoeslag.
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Voor het aanvragen of wijzigen van uw kinderopvangtoeslag gaat u naar Kinderopvangtoeslag
(belastingdienst.nl). Wij adviseren u om deze wijziging binnen één maand door te geven via Mijn
Toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u lezen op:
https://www.kinderopvang-wijzer.nl/tarieven-kinderopvang-2022-bekend-wijzig-de-kinderopvangtoesla
g/

Wijzigingen opvang doorgeven
● Indien de tariefwijziging voor u aanleiding geeft tot wijziging van uw opvang, dan vragen wij u dit

voor 13 december 2021 door te geven via info@twerkel.nl. Wij verwerken deze wijziging in de
factuur voor januari 2022 die eind december 2021 wordt geïncasseerd.

● In de gehele maand december kunt u zonder opzegtermijn per 1 januari 2022 opzeggen via
info@twerkel.nl. Na 1 januari 2022 hanteren wij weer een opzegtermijn van één maand.

Samengevat
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven ontwikkelen en de kostenontwikkeling te dragen is
er voor 2022 een benodigde tariefstijging vastgesteld van 4,20%. In 2021 bedroeg de tariefstijging
5,24%. Echter de kinderopvangtoeslag werd in 2021 met 3,5% geïndexeerd, voor 2022 is dit door de
overheid vastgesteld op slechts 0,51%. Het gevolg hiervan is dat uw  ouderbijdrage (factuurbedrag
minus kinderopvangtoeslag) hoger wordt in 2022.

Neemt u contact met ons op via e-mail, vermeldt u dan altijd de volledige naam en opvanglocatie van
uw kind(eren). Dan kunnen wij u snel helpen.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of hulp nodig bij het berekenen van uw opvangkosten
voor 2022, neemt u dan contact op via info@twerkel.nl of via 038-2040389 op werkdagen. Wij helpen u
graag!

Met vriendelijke groet,

Management ‘t Werkel

Bijgesloten: Tarieven peuteropvang 2022

‘t Werkel is onderdeel van Eigen&Wijzer B.V.
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Kies het passende pakket en kies de start- en eindtijd van de opvang
Voor de peutergroep (2-4 jaar) bieden wij de volgende pakketten:

● 52-wekenpakket: het voordeligste en meest complete pakket;
● 40-wekenpakket: opvang gedurende alle schoolweken;

Service
Alle tarieven zijn inclusief ontbijt, lunch, tussendoortjes, luiers en activiteiten. Alle voeding is biologisch.

Extra service
● Wanneer er ruimte is op de groep dan is het kosteloos mogelijk van dagdelen te ruilen. Let op:

dit is een service geen recht; wanneer er geen plek is op de groep (conform Wet Kinderopvang)
dan kan er niet geruild worden.

● Afname van incidentele dagdelen is mogelijk wanneer er ruimte op de groep is en tegen
hetzelfde uurtarief.

● Warme maaltijden voor kinderen (vanaf 1 jaar) zijn verkrijgbaar tegen een vergoeding van
€3,15 per maaltijd per kind. De kosten voor afgenomen maaltijden worden achteraf
gefactureerd op de eerstvolgende factuur. Maaltijden kunnen per week worden aangegeven.

Tarieven Peuteropvang 2022

Peutergroep Heerde
52-wekenpakket

(school- en vakantieweken)

48-wekenpakket

(alle schoolweken)

40-wekenpakket

(alle schoolweken)
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7.00 uur 18.00 uur € 8.69 47.67 € 414.27 € 8.92 44 € 392.46 € 8.95 36.67 € 328.23

7.00 uur 12.30 uur € 9.15 23.83 € 218.01 € 9.50 22 € 209.07 € 9.53 18.33 € 174.76

12.30 uur 18.00 uur € 9.15 23.83 € 218.01 € 9.50 22 € 209.07 € 9.53 18.33 € 174.76

8.30 uur 12.00 uur € 9.68 11.67 € 112.97
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