
Wij proberen zoveel mogelijk de informatie van de Overheid voor jullie te filteren, willen jullie niet met informatie ‘overvoeren’, want 
op een gegeven moment dan wordt het teveel. Dat snappen wij. 

Toch willen we dit mededelen. Hier (zie  pdf document) wordt gesteld door de Overheid dat: 

 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. 

 Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale 
beroepen aan het werk kunnen blijven. 

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de 
(nood)opvang?   

 Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan een van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook 
voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk en ik gebruik wil maken van de (nood)opvang bij mijn gastouder, maar mijn gastouder 
ziek is? 

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Indien de eigen gastouder geen opvang kan bieden 
doordat zij zelf ziek is, of haar kind ziek is, dan kunt u contact opnemen met de gemeente om te vragen waar er noodopvang geboden 
kan worden voor het kind. 

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken?  

 Nee, Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven 
(bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig. 

 Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar 
komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij. 

 Indien u normaliter geen kinderopvang gebruikt, maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft 
u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van deze kinderopvang.    

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?  

 Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: betaal de gehele 
factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om 
uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald. 

 Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige 
diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de 
gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.  

Dringende oproep aan gastouders! 

Wanneer je (nood)opvang wilt bieden aan ouders die in cruciale beroepsgroepen werken – die normaal gesproken geen opvang bij je 
afnemen – geef dit aan ons door – graag per mail aan tineke@thuis-in-opvang.nl (onze telefoonlijnen zitten overvol); wij zetten dan 
je naam en telefoonnummer(s) en woonplaats op onze website en geven dit ook door aan de Gemeente, zodat ouders je kunnen 
bellen. Je kunt het natuurlijk ook op de bekende Sociale Media plaatsen. 

 Hoe dit later gefactureerd wordt, heel eerlijk gezegd hebben wij daar geen idee van. De Overheid zegt dat ouders hier geen extra 
kosten voor hoeven te maken, dus het kan zijn dat de Overheid de factuur betaalt of dat er verwacht wordt van de kinderopvang dat 

we de economie draaiende houden en daarom de gastouders in deze specifieke situatie hier geen uren voor moeten berekenen. 
Nogmaals wij weten het niet. Houd met je keuze daarmee dus rekening. 

Zoals je nu in de media ook leest en de Koning zelfs voor ons applaudisseert, realiseren jullie je nu (en ook anderen) hopelijk wat meer, 
dat jullie als gastouders voor belangrijke bijdrage leveren aan onze maatschappij; nu is de tijd (als het mogelijk is) om een extra tandje 
bij te zetten om elke Nederlander een handje te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen.  

Andere mensen rekenen op jullie! 

We wensen jullie allen een goede gezondheid toe. 
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