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Beste ouders, 

Er komen elke dag/uur wel updates over de Corona crisis. Zo ook vandaag zijn er enkele zaken die wij met jullie 
willen delen. 

Wat mag een gastouder nou wel/niet factureren? 

We krijgen nog verschillende berichten van ouders met de vraag, oké ik snap dat het verzoek is om door te betalen, 
maar wat mag nu wel en wat niet gefactureerd worden of wat is hierin het advies? 

Het advies van de overheid is om de uren die uw kind normaal gesproken naar de opvang zou gaan om deze uren te 

schrijven (als gastouder zijnde) en te betalen als vraagouder zijnde. Dit zijn (als het goed is) ook de uren die u 
aangevraagd heeft bij de kinderopvangtoeslag. Is dat niet zo, dan is het dringende verzoek om dit te wijzigen zodat u 
in ieder geval de correcte vergoeding over uw niet gemaakte uren krijgt. 

Allemaal leuk en aardig, maar mijn rekeningen moeten ook betaald worden! 

Daar heeft denk ik iedereen begrip voor en dat snapt de overheid ook, maar dat geldt voor iedereen! 
De overheid gaat dan ook naar compensatieregelingen kijken! Hopelijk wordt hierover a.s. vrijdag meer bekend! 
Door toch de rekening van de kinderopvang te blijven betalen maakt u het mogelijk dat onze mensen die vallen in de 
cruciale beroepsgroepen hun werk kunnen blijven doen! Zij hebben in deze tijd extra opvang nodig en die krijgen de 
gastouders NIET uitbetaald. Zij krijgen enkel de uren betaalt, die ze normaal gemaakt zouden hebben. 

Wat is er dan NU bekend over compensatie? 

Helaas nog niet heel veel. Wél is het uitgangspunt dat mensen gecompenseerd zullen worden!! 

Gastouders die nu opvang bieden aan mensen in de cruciale beroepsgroepen mogen niet meer uren schrijven dan dat 
ze anders gemaakt zouden hebben voor dat gezin. Zij krijgen deze uren dus ook niet vergoed en doen dit net als 
altijd vanuit hun zorghart. Of zij hierin gecompenseerd zullen worden is ook nog maar de vraag, maar de belofte ligt 
er vanuit de overheid en dat is het enige wat we nu hebben. 

Ook als gastouders nu nieuwe ouders in de opvang krijgen, mogen zij GÉÉN vergoeding vragen voor hun extra 
werk!  

In het grotere geheel betaalt iedereen, zodat de cruciale beroepsgroepen door kunnen gaan met werken 
en hun kinderen een fijne opvangplek hebben!! 

Ouders en gastouders betalen/dragen nu samen verantwoordelijkheid om de mensen in de cruciale beroepsgroepen te 
ontzien. De allerhoogste prioriteit op dit moment! De rekeningen moeten betaald worden, maar de gezondheid 
gaat toch écht voor!  

Leuke theorie, maar in de praktijk werkt het niet altijd zo! 

Daar zijn we het ook helemaal over eens. Er zijn genoeg bazen die vinden dat hun personeel gewoon naar het werk 

moet komen. Werkweigering, onbetaald verlof er wordt van alles op tafel gegooid. Het zal ook niet makkelijk zijn om 
uit te leggen dat je niet komt werken, omdat je nu eenmaal geacht wordt om thuis te blijven, omdat de overheid het 
zegt. Ook werkgevers zitten in de stress, maar daarvoor heeft de overheid inmiddels regelingen getroffen.  

Hoofdlijnen tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de hoofdlijnen van de NOW (noodmaatregel 

overbrugging voor werkbehoud) bekendgemaakt. De regeling moet nog verder worden uitgewerkt. De belangrijkste 
punten zijn: 

• Werkgevers die een omzetverlies van minstens 20% verwachten, kunnen op basis van de NOW een aanvraag
indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart.

• De NOW staat – in tegensteling tot de WTV (Werktijd Verkorting)– los van de Werkloosheidwet (WW).

Werknemers verbruiken daardoor geen WW-rechten als hun werkgever een beroep doet op de NOW.
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• De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen 

loondoorbetalingsplicht heeft en geldt dus ook voor oproepkrachten. 
• Bij de aanvraag voor de NOW zegt de werkgever toe géén ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te 

vragen voor zijn werknemers gedurende de periode dat hij de tegemoetkoming van de NOW ontvangt. Hij 

betaalt het loon van werknemers met een vast én een flexibel contract volledig door. 
• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in de omzet. Het ministerie 

geeft deze voorbeelden: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom 
van de werkgever, bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom, bij 25% 
omzetverlies is de tegemoetkoming 22,5%. Daarmee bedraagt de tegemoetkoming maximaal 90% van de 
loonsom. 

• De werkgevers kunnen vanaf nu geen vergunning meer aanvragen voor de WTV bij het ministerie van SZW. 

Maar het is ook nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW. Het ministerie maakt zo snel 
mogelijk de datum bekend waarop zij de nieuwe regeling openstellen. 

• De werkgever dient, zodra het ministerie groen licht geeft, de aanvraag in bij UWV. UWV verstrekt een 
voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in 
de omzet is geweest. 

• De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 

maanden (voor de verlenging kunnen andere voorwaarden gelden). 
• De regeling voor WTV is ingetrokken. Ook voor omzetverlies wegens andere oorzaken dan de corona-uitbraak 

moet de werkgever gebruikmaken van de NOW. 
• Lopende vergunningen voor WTV blijven geldig, maar voor de verlenging van deze vergunning geldt de NOW. 
• Aanvragen voor de WTV-regeling waarover de werkgever nog geen bericht van het ministerie heeft 

ontvangen, worden behandeld als een aanvraag voor de NOW. 
 

 
Om ook de keerzijde van deze situatie te belichten heb ik ook twee veel gestelde vragen voor gastouders  

bijgevoegd!! 
 
Ik vang een kind (van ouders met een cruciaal beroep) op van een andere gastouder, omdat zij ziek is. 
Krijg ik daarvoor betaald? 
 

Alle kinderopvang wordt momenteel doorbetaald voor de uren die normaal gemaakt worden. Binnen die uren wordt je 
dus gewoon betaald, ook al is dat niet voor de kinderen die je normaal in je opvang hebt.  
 
Wat als er meer uren nodig zijn dan oorspronkelijk wordt afgenomen bij de noodgastouder?  
In de hele kinderopvang maken ouders dan gebruik van de ontstane capaciteit en hoeven niet méér te betalen. Voor 
die capaciteit wordt namelijk al betaald, door de andere ouders. Dat geldt ook voor de gastouderopvang.  

Dus meer uren kan alleen als de gastouder die uren ook beschikbaar heeft. Die worden gedekt omdat andere ouders 
doorbetalen. De ouders worden daarvoor gecompenseerd in de eigen bijdrage. Die regeling moet wel nog gemaakt 
worden, daar is men druk mee bezig. 
Het maakt dus niet uit waar een kind opgevangen wordt. We zijn in deze tijd 1 kinderopvang. 1 kinderopvang waar 

alle professionals een veilige plek hebben voor de kinderen van ouders die niet thuis kunnen zijn nu hun kinderen wel 
thuis zijn. Laten we dus kijken naar het gezamenlijk belang en verder kijken dan het individuele belang. 
 

De noodoproep vanuit de overheid luidt daarom: 
 
Dit is tevens een oproep aan ouders: betaal je factuur, zoals je dat gewend bent, zodat jouw gastouder 
wel klaar kan staan voor het kind van een ouder met een cruciaal beroep. De regeling werkt alleen maar 
wanneer iedereen zich hieraan houdt. 
 
Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen? 

 
Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in 
een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang. 
 
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. 

Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, 
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gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt 
het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. 
 
De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de 

samenleving draaiend houden. Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan 
schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de 
noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken met daarin altijd in 
het achterhoofd houdende dat voorkoming van de verspreiding van het virus 1ste prioriteit heeft. Dus kunt 
u thuis blijven? Doe het dan! De financiële consequenties wegen niet af tegen de gezondheid van jou, je 
naasten en de maatschappij!  
 

De eerste “voorzichtige” schattingen die zijn gedaan is dat Nederland straks 850.000 patiënten moet gaan opnemen in 
de verschillende ziekenhuizen. Wij kunnen dit aantal met zijn allen beïnvloeden! 
 
Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten 
thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale 
infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing. 

 
Mijn huisgenoot (bijv. partner, kind) heeft klachten. Moet ik thuisblijven en niet gaan werken? 
 
Blijf thuis bij “milde verkoudheidsklachten”, dus klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn 
milde klachten. (Dus ook wanneer je 1 van deze klachten hebt). Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare 
personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met 
ademhalen) en je medische hulp nodig heeft. 

 
Wat zijn milde verkoudheidsklachten? 

 
Milde verkoudheidsklachten zijn: 
- neusverkouden 
- loopneus 
- niezen 

- keelpijn 
- lichte hoest 
- koorts 
 
 
Wanneer mag ik weer gaan werken? 

 
Mensen met koorts of milde verkoudheidsklachten moeten thuisblijven. Je moet dan ook je sociale contacten 
beperken. Een dag nadat de klachten voorbij zijn, ben je niet meer besmettelijk. 
 

Geldt de opvang (op school) ook als 1 van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt? 
 
Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert is dat ze de opvang zelf thuis moeten regelen. Als dat 

niet lukt kunnen ze opvang krijgen op school/kinderopvang. Beide ouders met cruciaal beroep is geen harde eis. Er 
moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. 
 
Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de 
aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?  
 
Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Alleen als dat niet lukt, is er het vangnet waarbij 

opvang via de school wordt geregeld. Er is bewust voor gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, omdat 
de opvangfunctie van scholen beperkt moet blijven. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen 
binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij grootouders is daarbij niet verstandig, omdat 
die mogelijk kwetsbaar zijn.  
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Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen? 
 
Daarover kunt u in gesprek gaan met de school of opvang, een werkgeversverklaring kan hierbij helpen. 
 

Wat valt er onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning? 
 
Dit is alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten: WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet.  
Welke beroepen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? 
 
Het gaat om professionals in de volgende beroepen: 
 

• Veilig thuis medewerkers 
• Jeugdbeschermingsmedewerkers 
• Jeugdhulp medewerkers 
• Sociaal werkers 
• Opvangmedewerkers werkzaam in de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, vrouwenopvang en 

opvang slachtoffers mensenhandel 

• Wijkteam (inc jeugdteam) medewerkers 
• Medewerkers werkzaam in de dagbesteding 
• Thuiszorgmedewerkers, incl huishoudelijke hulpen 

 
Oproep vanuit de gemeenten: 
 
Er is ons gevraagd om inzichtelijk te maken hoeveel mensen er gebruik maken van noodopvang. 

Hierbij is ook het verzoek gestuurd om de beroepsgroep kenbaar te maken zodat ook gekeken kan worden wie er van 
de cruciale beroepsgroepen ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze regeling. Zo kunnen gemeenten een 

inschatting maken of er een redelijke verwachting is dat we straks meer (nood)opvangadressen nodig hebben. 
 
Wat kunt u hierin bijdragen: (vrijwillig) 
U kunt een mail sturen naar ons als gastouderbureau (team@zorgvoormijnkind.nl) met daarin uw namen (en 
beroepen) vernoemd en of u gebruik maakt van (nood)opvang of verwacht in de nabije toekomst hier gebruik van te 

moeten maken. Om het beeld helemaal compleet te maken zou het fijn zijn als u kunt aangeven hoeveel extra uren u 
t.o.v. de reguliere opvang denkt nodig te hebben. 
 
Alle beetjes helpen u straks voor een correcte compensatie hierin.  
 
Volg ons ook op Facebook! (www.facebook.com/gobzvmk) We delen hier regelmatig informatie en 

ideetjes om thuis te ondernemen met je kind(eren) of via onze eigen website waar we ook de laatste 
nieuwsbrieven delen: https://www.zorgvoormijnkind.nl/info/het-laatste-nieuws  
  
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe! Zorg goed voor en denk mee met elkaar! 

 
 
Wij willen de telefoon zoveel mogelijk vrijhouden voor spoedgevallen en overleg met overheidsinstanties, dus 

mochten jullie toch nog vragen hebben dan zou ik jullie willen verzoeken deze te richten aan 
team@zorgvoormijnkind.nl. Marieke en ik werken beide van thuis uit en proberen z.s.m. antwoord te geven op jullie 
vragen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Team  
Gastouderbureau Zorg Voor Mijn Kind 
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