
 

 

 

 

  

1 april 2020 
 

Beste ouder en/of verzorger, 
 

Op 31 maart kondigde de overheid een verlenging van de huidige maatregelen tot en met 28 april 2020 

aan. Dit betekent dat een beperkt aantal locaties alleen open voor noodopvang voor kinderen van ouders 

met vitale beroepen. De andere locaties zijn gesloten. Hierin is niks gewijzigd. 

 

Wanneer mag ik mijn kind naar de noodkinderopvang brengen volgens het RIVM? 

De richtlijnen blijven onveranderd. De opvang die nu geboden wordt, betreft noodopvang. Ben je 

werkzaam in een vitale beroepsgroep dan wordt verwacht dat je eerst zelf een oplossing voor opvang 

zoekt, zodat je kind niet naar opvang of school hoeft te gaan en in aanraking komt met veel anderen. We 

begrijpen dat dit best lastig is. Zoals premier Rutte zegt: “Alleen zó en alleen sámen krijgen we de 

coronacrisis onder controle.” 

 

Een groot compliment 

We willen (als kinderopvangorganisatie van je kind(eren), jou als klant een groot compliment geven voor 

het betalen van de rekeningen. Veel dank  hiervoor. Ook hier geldt dat alleen zo en alleen samen  we 

ervoor kunnen zorgen dat we er tijdens de noodopvang en ook straks, na de corona-situatie, er weer 

kunnen zijn voor jou en je kind(eren). Nogmaals bedankt! 

 

Omdat de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan je recht op kinderopvangtoeslag, is het 

belangrijk dat je de facturen van Wasko blijft betalen totdat deze noodmaatregelen worden opgeheven. 

De kinderopvangtoeslag hangt samen met de afgenomen uren opvang. Laten we chaos bij de 

Belastingdienst, in jullie én in onze administratie voorkomen door de facturen te blijven betalen. Mocht 



jouw inkomen tijdelijk of langdurig dalen, geef dit dan door aan de Belastingdienst. De 

Kinderopvangtoeslag kan dan worden aangepast. 

 

Verlenging compensatieregeling 

Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen 

bijdrage kinderopvang worden verlengd tot in ieder geval 28 april. 

 

De compensatieregeling in het kort: 

Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de 

sluitingsperiode volledig vergoed. 

 

De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de 

Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (DOV en PSG) en € 7,02 (BSO)). 

 

In het geval de uurtarieven van een organisatie de maximum uurtarieven van de overheid overstijgen, 

wordt dit deel van de kosten door de kinderopvangorganisatie aan ouders vergoed. Wasko’s tarieven 

liggen, net als bij het overgrote deel van de kinderopvangorganisaties in Nederland, hoger. Wasko betaalt 

dit deel uit eigen middelen terug aan de ouders. We mogen dit pas terugbetalen als de uitvoering van 

compensatieregeling verder is uitgewerkt door de overheid. 

 

Uitwerking van de compensatieregeling 

Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van SZW) hard gewerkt 

aan de manier waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de 

compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel. Men werkt aan een uitvoering die snel is, 

rekening houdt met jouw privacy en rekening houdt met een enorme werkdruk die er al ligt bij 

overheidsinstanties. 

 

Meivakantie 

De meivakantie komt eraan. In de Alblasserwaard hebben we te maken met een vakantiespreiding van 3 

weken. Dit betekent dat scholen in de periode tussen 20 april en 10 mei verschillend gesloten zijn. Dit is 

afhankelijk per gemeente en per school. 

 

Als scholen geen noodopvang bieden tijdens de vakantieperiode tussen 20 en 28 april, dan kan dit 

betekenen dat Wasko gevraagd wordt meer noodopvang aan te bieden. Je zult begrijpen dat dat enige 

planning kost. Daar zijn we druk mee bezig. 

 

Wasko heeft op dit moment 24 van de 49 locaties in de Alblasserwaard open voor noodopvang. Kinderen 

worden in zo klein mogelijke groepjes op verschillende locaties opgevangen om de gezondheid en 

veiligheid van kinderen en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. 

 

Donderdag 2 april ontvang je een e-mail van jouw locatiemanager met de vraag of je gebruik moet maken 

van de noodopvang in de komende weken (omdat je zelf geen andere opvang kunt regelen). 

 

Later zal er nog een inventarisatiemail volgen voor benodigde noodopvang in de meivakantie en/of je 



 

gebruik wilt maken van de dagopvang of BSO volgens contract (BSO-compleet of vakantie-BSO) ná 28 

april. 

 

Direct na de bekendmaking van het kabinet is er spoedoverleg geweest tussen BK, BMK, BOinK en de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De samenwerkende 

kinderopvangorganisaties en oudervertegenwoordiging (BOink) hebben hun zorgen duidelijk aangegeven 

m.b.t. de meivakantie. Zij geven aan dat als de kinderopvang na 28 april weer opengaat terwijl de scholen 

gesloten zijn, dan wordt de kinderopvang overvraagd. Wij moeten dan voorzien in reguliere opvang, 

vakantieopvang én noodopvang. De wens is helder van alle partijen is helder: kinderopvang en onderwijs 

moeten dezelfde richtlijnen hebben, met oog voor het belang van ouders, kinderen én medewerkers. Het 

is dus belangrijk een en ander goed te organiseren. Donderdag 2 april is er een nieuw overleg met de 

Staatssecretaris. We houden je op de hoogte. 

 

Nog meer complimenten 

Wat verzet jij als ouder een hoop werk! Ga er maar aanstaan. Al twee weken lang alles in huis 

organiseren. Van werken tot huishouden, van schoolwerk tot ontspanning. Wij beleven als ouders 

hetzelfde en voelen daarom extra met jullie mee. Door de verlenging van de maatregelen zoals gisteren 

door de overheid aangekondigd, zal deze extra inspanning voorlopig nog van velen gevraagd worden. 

Jullie krijgen van ons een groot applaus om daarmee ons begrip en  waardering te laten blijken en 

iedereen een hart onder de riem te steken namens het hele team van Wasko. 

Ook onze medewerkers verdienen een compliment. Ook hun dagindeling is anders dan anders. En wat 

missen zij de kinderen! 

 

Tips en activiteiten 

We denken graag met je mee, ook nu we de meeste kinderen nog even niet kunnen opvangen. Daarom 

delen we elke schooldag een tip/activiteit via Facebook. Onze medewerkers zullen proberen zo veel 

mogelijk contact met de kinderen en hun ouders te houden. Ook denken we na over hoe we ouders 

kunnen ontlasten. En… er komt een sportieve challenge aan voor kinderen van de BSO! 

 

Telefonische bereikbaarheid 

Een aantal locaties is gesloten. Heb je een vraag over of voor een bepaalde locatie, dan kun je altijd 

contact opnemen met ons Servicebureau. Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 

08.30 en 16.00 uur. Het kan voorkomen dat de wachttijd aan de telefoon oploopt. Je kunt natuurlijk ook 

altijd je vraag e-mailen naar kindplanning@wasko.nl. Vermeld dan om welke locatie het gaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rogier Vegter, 

Directeur-bestuurder 
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