TARIEVEN CLICK GASTOUDEROPVANG 2018
U betaalt alleen wat u gebruikt!

Startkosten opvang, éénmalig bij aanvang van de opvang € 110,00
Opvanguurtarieven
Gastouder
€ 6,01 per KIND per uur
Inclusief uitvoeringskosten van Click van € 1,16 per uur, mits de gastouder het adviestarief
van € 4,85 hanteert. En inclusief broodmaaltijd en tussendoortjes.
Gastouder aan huis **
€ 15,43 per GEZIN per uur
Inclusief uitvoeringskosten van Click van € 2,65 per uur, mits de gastouder aan huis het
adviestarief van Click van € 12,78 hanteert.
** Het uurtarief voor de gastouder aan huis is incl. 8% vakantiegeld en 7,12% vakantierecht
(doorbetaling tijdens vakantieweken) conform de wettelijke verplichtingen in de regeling voor
dienstverlening aan huis. De gastouder aan huis wordt tijdens ziekte gedurende 6 weken
70% doorbetaald, minus 2 wachtdagen.

Uitvoeringskosten van Click
Bij opvang gastouder
€ 1,16 per kind per uur
Maximaal € 82,- per KIND per MAAND
Bij opvang gastouder aan huis
€ 2,65 per gezin per uur
Maximaal € 187,- per GEZIN per MAAND

Onkosten gastouder/gastouder aan huis
Warme maaltijd
Dienstkilometers (na goedkeuring van de ouder)
Woon werkverkeer voor gastouder aan huis
(na meer dan 10 km enkele reis)

€ 1,96 (0-4 jaar)
€ 2,51 (ouder dan 4 jaar)
€ 0,31 p. km
€ 0,19 p. km

Vervanging
Indien een gastkind tijdelijk naar een vervangende gastouder gaat (denk aan ziekte eigen
gastouder, vakantieopvang ed.) dan mag de gastouder de eerste twee vervangingsweken
€ 0,26 per uur extra in rekening brengen en de gastouder aan huis € 0,52 per uur.
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Welke kosten zijn verrekend in de:
Uitvoeringskosten (uurtoeslag)
De verzorging van:
 huisbezoeken aan de gastouder
 registratie gastouder
 evaluatiegesprekken en verslaglegging hiervan
 jaarlijkse RI & E bezoeken bij de opvanglocatie
 voortgangsgesprekken met de gastouder
 scholing van gastouders
 herhalingsavonden t.b.v. kinder EHBO volgens normen Oranje Kruis
 mogelijkheden tot zelfstandig ondernemerschap voor gastouders
 pedagogisch advies en begeleiding
 ondersteuning bij calamiteiten
 het aanbieden van een recreatief ontmoetingsmoment voor de gastouders
 passende overeenkomsten
 bemiddelingsgesprekken
 mutaties
 de kassiersfunctie
 jaaropgaven voor ouder en gastouder
 her bemiddeling
 voorlichtings- en klankbordavonden
 een oudercommissie
 lidmaatschap BOINK
 een klachtenregeling
 de GGD-registratie van het bureau
 personele begeleiding
 algemene werving
 informatie via mailings, de website en overig informatiemateriaal
 het ontwikkelen van passend beleid (intern en extern)
 deelname aan regionaal en landelijk overleg
In de uitvoeringskosten (uur toeslag) zijn ook de overige kosten verwerkt zoals:
Het drukwerk, het onderhoud van de website, de automatiseringskosten, de scholing, de pr,
de telefoonkosten, de kantoorkosten, de portokosten, de reiskosten, de representatiekosten,
de verzekeringen, de accountancy en bankkosten, de deskundigheidsbevordering van het
personeel en de abonnementen.
De startkosten
De verzorging van persoonlijke werving, intake en koppeling met een gastouder.
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