
Beste ouder, 
 
Al enige tijd geleden hebben we een prijsverhoging aangekondigd. Bij de oudercommissie van kindercentrum 
het groenehuis is dan ook bijna een maand geleden een formele adviesaanvraag ingediend. De commissie 
heeft alle benodigde informatie ontvangen en heeft uiteindelijk unaniem een positief advies uitgebracht. 
Conform de algemene voorwaarden kinderopvang zullen de tarieven van kindercentrum het groenehuis 
verhoogd worden met ingang van 1 februari 2016. 
 
Voordat we je verwijzen naar het bijgaande ‘Tarievenoverzicht 2016 met toelichting’ vermelden we dat het de 
eerste prijsverhoging is sinds de opening van kindercentrum het groenehuis in 2013. We zijn destijds gestart 
met 3 bruto uurtarieven. Na overleg met de accountant en financieel adviseur breiden we nu uit naar 9 
verschillende bruto uurtarieven. Op pagina 2 lichten we in algemene zin de verschillen in de tarieven toe. Dit is 
belangrijke informatie. De verschillen in de bruto uurtarieven voor kinderopvang op vaste dagen/dagdelen 
hebben te maken met de vaste kosten. Dit zijn kosten die niet gerelateerd zijn aan het aantal kinderen en het 
aantal uur dat een kind aanwezig is. Voorbeelden van vaste kosten zijn huisvestingskosten en overige 
bedrijfslasten. Minder uren per dag en/of minder weken per jaar betekent dat de vaste kosten over minder 
uren verdeeld kunnen worden. Om die reden is de kleinste verhoging € 0,20 voor 52 weken per jaar, 11 uur per 
dag. De grootste verhoging is € 0,85 voor 40 weken per jaar, 9,5 uur per dag. Vanaf volgend jaar wordt ook een 
ochtend duurder dan een middag. Er is meer vraag naar een ochtend en een middag blijft vaker onbezet. In het 
overzicht is ‘even/oneven’ weken nieuw. Flexibele kinderopvang (wisselende dagen/dagdelen) wordt duurder 
dan kinderopvang op vaste dagen/dagdelen. Voor iedere aanvraag voor flexibele opvang dient namelijk de 
kind- en personeelsplanning van de stamgroep beoordeeld en/of gewijzigd te worden. Inmiddels is duidelijk dat 
we per werkdag meer dan 10 aanvragen behandelen. De tijd die hieraan besteed wordt, moet ook doorbelast 
worden in het tarief voor flexibele kinderopvang.  
 
We hebben ons ingezet om een duidelijker overzicht te maken van ons actuele aanbod en onze tarieven (op 1 
A4). De toelichting is uitgebreid met bijvoorbeeld de maatwerktijden en de warme peutermaaltijd. Bijgaand 
vind je ook de ‘Tabel kinderopvangtoeslag 2016’. Met deze tabel heb je inzicht in de netto kosten voor volgend 
jaar. Voor alle plaatsingsovereenkomsten hebben Laura en ik al uitgezocht wat het nieuwe bruto uurtarief en 
het nieuwe bruto maandbedrag wordt. Om je hierover te informeren houden we donderdag 7 januari a.s. 
'inloopspreekuur'. We zijn dan beiden op kantoor aanwezig van 8.30 tot 19.30 uur. Vanzelfsprekend zijn we 
ook op andere momenten bereikbaar voor vragen en/of het wijzigen van een plaatsingsovereenkomst. Met 
een beperkt aantal ouders nemen Laura of ik contact op. Dit zijn bijvoorbeeld ouders met 2 verschillende 
tarieven (b.v. 2 dagen waarvan 1 dag even/oneven weken). Voor de komende jaren verwachten we dat de 
tarieven meer in gelijke mate verhoogd zullen worden. De basis van de tarifering is nu actueel en ‘passend’ 
zodat we uitgaan van een verhoging in verband met bijvoorbeeld inflatie. 
 
In het nieuwe ‘Tarievenoverzicht met toelichting’ is ook de groenehuis app opgenomen en de verruimde 
termijn om te ruilen (12 weken voor en 8 weken na). We zijn verheugd om de nieuwe app aan alle ouders gratis 
ter beschikking te stellen. We verwachten dat het doen van bijvoorbeeld aanvragen met de groenehuis app 
gemakkelijker wordt. Het allerleukste van de app is natuurlijk het digitale schriftje in het logboek. Met ingang 
van 1 januari 2016 ontvang je met de app ook de gebeurtenissen van de dag realtime via pushberichten. Deze 
maand draaien we nog proef met het logboek. De eerste reacties zijn erg enthousiast. Met ingang van het 
nieuwe jaar wordt het papieren schriftje vervangen en word je met de groenehuis app op de hoogte gehouden 
van wat je kind eet en drinkt, zijn/haar slaaptijden maar ook de activiteiten (met Puk). We gaan bovendien 
foto’s plaatsen en je kunt ook via de groenehuis app reageren op het logboek van de pedagogische 
medewerkers. We hebben het informatieboekje aangevuld met de informatie over (de installatie en het 
gebruik van) de groenehuis app vanaf pagina 15. Voor de installatie van de groenehuis app heb je je 
relatienummer nodig.  
Dit nummer is: {rel_nr} 
We verzoeken je vriendelijk om voordat je met de app een aanvraag doet het stroomschema op pagina 16 te 
lezen. 
 
Tot slot maken we van deze gelegenheid gebruik om je hele fijne feestdagen toe te wensen. Het gehele team 
van kindercentrum het groenehuis wenst je een gezond & gelukkig nieuwjaar! 



Met vriendelijke groet, 
Kindercentrum het groenehuis  

Laurien Voss-Hanegraaf 

 


