
 
 

Wijzigingen en uurtarieven 2023 

 
Wat gaat er veranderen in 2023 

Per 1 januari 2023 verhoogt Plateau Kinderopvang het uurtarief voor kinderopvang.  

 

Hoe is de verhoging van het uurtarief voor 2023 berekend? 

Wij berekenen onze prijsaanpassing ieder jaar op basis van de werkelijke kosten in het lopende 

jaar en de verwachte kosten voor het jaar daarop, die we baseren op de verwachtingen van de 

Brancheorganisaties  Kinderopvang, de overheid en het Centraal Plan Bureau (CPB). Voor 2023 

verwachten deze instanties  o.a. een forse stijging van de personeelskosten en de inflatie. 

De cao-onderhandelingen tussen bonden en werkgevers zijn in oktober begonnen en zijn nog niet 

afgerond. Kijkend naar de eerste looneis die de bonden hebben neergelegd, houdt De Branche 

Kinderopvang rekening met een cao-stijging tussen de 5,0% en 7,6%. Wij denken daarom dat een 

stijgingspercentage van 6% op de personele kosten een reële inschatting is. Zeker nu het door de 

krapte op de arbeidsmarkt van groot belang is om onze branche in de huidige economische 

omstandigheden zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor personeel. 

De stijgende Inflatie heeft gevolgen voor onder meer de inkoop van diensten en producten, zoals 

voeding en activiteiten en huur van de kindcentra. Om de kwaliteit en continuïteit van de 

kinderopvang te waarborgen, zien wij ons dan ook genoodzaakt het verwachte inflatiepercentage 

(CPB) mee te nemen in de uurtarieven.  

Het huidige energiecontract van Plateau Kinderopvang loopt tot 31 december 2022. Hierdoor stijgt 

m.i.v. 1 januari 2023 de energielast voor Plateau Kinderopvang met 325%!   

Waarom wordt de verwachte kostenstijging doorberekend aan de ouders? 

We berekenen onze tariefswijziging heel gedegen en zorgvuldig en we zijn uiteraard scherp op de 

kosten. Maar om de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen, is er ruimte nodig om te 

investeren in het werven én behouden van onze medewerkers, in de (door)ontwikkeling van het 

(activiteiten)aanbod voor de kinderen, de inkoop van kwalitatief goede diensten en producten en 

het up-to-date houden van het meubilair, kinderspeelgoed en andere materialen. 

Welke maatregelen neemt Plateau Kinderopvang om kosten te beperken/besparen? 

Natuurlijk kijken we voortdurend waar we op kosten kunnen besparen binnen onze organisatie. 

Door efficiënter te werken en beter te plannen bijvoorbeeld, waar het gaat om de inzet van 

personeel en de groepssamenstelling (wettelijke bepaling personeelsbezetting op het aantal 

aanwezige kinderen). 

Daarnaast proberen we daar waar mogelijk overkoepelende afspraken te maken, zodat we 

voordeliger uit zijn qua inkoop van diensten en producten. Met als bijkomend voordeel dat we 

hierdoor ook efficiënter werken en we overal dezelfde kwaliteit bieden. Helaas stijgen ook de 

inkoopprijzen door inflatie en prijsindexatie van leveranciers. Bovendien hebben we, naast 

stijgende personeelskosten, ook te maken met een stijgend personeelstekort, wat ons dwingt om 

een zo scherp mogelijk aanbod neer te leggen om aantrekkelijk te zijn én te blijven voor 

werkzoekenden en voldoende nieuw personeel te kunnen werven. Daarnaast is het belangrijk om 

ruimte te houden voor investeringen, voor bijvoorbeeld de (door)ontwikkeling van ons 

(activiteiten)aanbod voor de kinderen en het up-to-date houden van het meubilair, 

kinderspeelgoed en andere materialen. 

Waarom is de procentuele prijsverhoging gelijk voor kdv en bso? 

Wij maken geen onderscheid in de verschillende opvangsoorten, omdat we kosten maken die voor 

beiden gelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de huur van de locatie, personeel, inkoop, kwaliteit en 

coaching. Om die reden hanteren we hetzelfde indexatiepercentage voor alle opvangsoorten. Dit is 

ook gangbaar binnen de branche kinderopvang en de overheid: ook de kinderopvangtoeslag wijzigt 

met eenzelfde percentage voor kinderdagverblijf en bso. 



 
 
Hoeveel vergoedt de belastingdienst in 2023 per uur? 

Voor KDV wordt de vergoeding per uur € 8,97. 

Voor BSO wordt de vergoeding per uur € 7,72. 

Ik wil kinderopvangtoeslag aanvragen/aanpassen. Hoe weet ik hoeveel opvanguren ik maandelijks 

afneem? 

U kunt het uurtarief, het gemiddeld aantal opvanguren dat u maandelijks afneemt en het bruto 

maandbedrag dat u per 1 januari 2023 gaat betalen terugvinden op de eerste factuur die u voor 

januari 2023 ontvangt. Die krijgt u in de derde week van december 2022. 

Deze gegevens kunt u gebruiken voor het aanvragen en aanpassen van uw kinderopvangtoeslag. 

Goed om te weten: het toetsingsinkomen (totale jaarinkomen van ouders) wordt voor 2023 

aangepast met 3,37%. De Belastingdienst gebruikt het toetsingsinkomen om de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag te berekenen. 

Waarom stijgt het tarief van Plateau Kinderopvang met een hoger percentage dan het maximale 

tarief voor kinderopvangtoeslag van de overheid? 

Wij baseren onze tariefswijziging op de kosten die wij volgend jaar verwachten. Kosten waar elke 

kinderopvangorganisatie mee te maken heeft, zoals personeelskosten en inflatie, waardoor 

bijvoorbeeld de kosten voor voeding en huren stijgen. 

Dit staat los van wat de overheid besluit over de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Helaas 

baseert de overheid zich op andere cijfers dan wij doen, bijvoorbeeld over de verwachte 

personeelskostenstijging. Daarnaast werkt de overheid ook met cijfers uit het voorjaar, waar wij 

met actuele cijfers uit het najaar rekenen. Zeker dit jaar is er een groot verschil tussen deze 

cijfers, doordat de ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd zich razendsnel opvolgen en de 

situatie steeds weer verandert en erg onzeker is. 

Betalingsproblemen? 

Hoewel we er alles aan doen om onze kinderopvang betaalbaar te houden en ook kwalitatief goede 

kinderopvang te blijven leveren, begrijpen we dat er mogelijk ouders zijn die hulp nodig hebben, 

als ze door omstandigheden in de problemen dreigen te komen met de betaling van hun 

kinderopvangkosten. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met onze collega’s van Financiën  

via telefoonnummer 0592-301993 keuze 2 om samen een oplossing te vinden. 

Onze collega’s van Klantcontact zijn het eerste aanspreekpunt, als u als ouder aanspraak op zo’n 

regeling wilt maken of andere hulp nodig hebt. Aarzel dus vooral niet om contact met hen op te 

nemen. U kunt de afdeling Klantcontact op alle werkdagen bereiken via telefoonnummer 0592 

301993 keuze 1 (van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur) of via 

kinderopvang@plateau-assen.nl 


