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PERSBERICHT  

 
Utrecht, 2 juni 2022 

 

Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag: een 

hulpmiddel dat ouders stap voor stap 

helpt bij het aanvragen en wijzigen van 

kinderopvangtoeslag.  

 

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders 

in de Kinderopvang heeft in 2022 de 

toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ 

gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel 

voor ouders en geeft uitleg over 

kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit 

ouders stap-voor-stap door de 

belangrijkste onderdelen op de website 

van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen 

beschikbaar en is gratis te downloaden via 

de website van BOinK in 4 talen; 

Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.  

 

BOinK heeft jarenlange ervaring 

met ouders die vragen hebben 

over kinderopvangtoeslag of hier 

problemen mee hebben. De 

informatie van Toeslagen zelf is niet altijd 

duidelijk en op de website en in de brieven van 

Toeslagen worden vaak moeilijke woorden en 

veel vaktaal gebruikt. Ook begrijpt niet 

iedereen het systeem van kinderopvangtoeslag  

goed. Kinderopvangtoeslag is daardoor voor te 

veel ouders ingewikkeld. Om ouders te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ondersteunen bij de kinderopvangtoeslag heeft 

BOinK daarom de toolkit 'Uitleg 

Kinderopvangtoeslag' ontwikkeld.   

 

De toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag bestaat 

uit 3 onderdelen: 

• Een app met eenvoudige 

uitleg over 

kinderopvangtoeslag, een 

handleiding hoe je 

kinderopvangtoeslag kunt 

aanvragen en hoe je een 

verandering in je situatie, die 

gevolgen heeft voor je 

kinderopvangtoeslag, middels 

een wijziging kunt doorgeven 

aan Toeslagen.  

• Een informatiebrief  met 

uitleg over wat 

kinderopvangtoeslag is, wie 

er recht op heeft en welke 

voorwaarden er zijn.  

• Een checklist die helpt om 

alle informatie en 

documenten die nodig zijn te 

verzamelen voor het 

aanvragen of wijzigen van 

kinderopvangtoeslag  

 

De toolkit is ontwikkeld voor ouders die 

kinderopvangtoeslag willen aanvragen of die al 

kinderopvangtoeslag hebben. Ook 

professionals die werken met ouders die te 

maken hebben met kinderopvangtoeslag 

kunnen de toolkit gebruiken.  

De app met de handleidingen is gratis te 

downloaden in de App Store (Apple) en de 

Google Play Store (Android). Na het 

downloaden kun je in de app  een keuze 

maken uit  Nederlands, Engels, Pools of 

Arabisch. 

 

  Toolkit  uitleg KOT - Rookmelders VERPLICHT! - Welkom baby - De eerste 1000 dagen - Beweegstimulering KNGO - Vakantieperiode J Gob. - Ideeën - Contact 

Juni 2022 

Nieuwsbrief 

https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
https://www.jennysgastouderbureau.nl/
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Ontwikkeling Toolkit 

De toolkit is bedacht en gemaakt door de 

Belangenvereniging van Ouders in de 

Kinderopvang (BOinK). Informatie in de toolkit 

is geschreven door BOinK. De informatie is 

gecontroleerd door Toeslagen.  

 
Copyright 

Het copyright van de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ 

ligt bij BOinK. Dit bericht is met toestemming van BOink 

geplaatst.  

 

BOinK 

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de 

Kinderopvang, die de belangen van ouders in de 

kinderopvang behartigt, zowel in de landelijke en lokale 

politiek, de media als bij andere organisaties. BOinK heeft 

meer dan 5.000 leden. Deze leden zijn oudercommissies 

van kinderopvangorganisaties. We informeren ouders en 

oudercommissies van kinderopvanglocaties over diverse 

thema’s zoals kinderopvangtoeslag, gezondheid, veiligheid, 

toezicht door de GGD, pedagogische kwaliteit, klachten, 

contracten en prijzen. Dat doen we via ons 

dagelijks spreekuur, de website, onze nieuwsbrief, social 

media, trainingen voor oudercommissies en brochures. 

 

Meer informatie op https://www.boink.info/kosten-en-

kinderopvangtoeslag 

Aan de informatie in de toolkit 'uitleg 

kinderopvangtoeslag' kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

Dat betekent dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat 

zij invullen bij het aanvragen of wijzigen van 

kinderopvangtoeslag. 

BOinK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het 

toepassen van de informatie in de toolkit 'uitleg 

kinderopvangtoeslag'. 

Dat betekent dat BOinK niet verantwoordelijk is voor de 

gevolgen van fouten in de aanvraag of in de wijziging. 

De informatie in de toolkit 'uitleg 

kinderopvangtoeslag' is niet uitputtend. 

Dat betekent dat niet alle informatie over 

kinderopvangtoeslag in deze brief staat. Het is daarom 

belangrijk dat ouders óók altijd de uitgebreide informatie 

op www.toeslagen.nl goed lezen. Hulp nodig? Kijk in de 

app, op op de site van Toeslagen of op de themapagina 

van BOinK over kosten & kinderopvangtoeslag.  

Bron: BOinK 

 

 

 

 

 

 

 

Rookmelders per 1 juli 2022 verplicht op 

elke verdieping! 

Per 1 juli 2022 

geldt de wettelijke 

verplichting voor 

een rookmelder 

pér verdieping, 

ook voor 

bestaande bouw. 

 

Ophangen is tegenwoordig supermakkelijk 

bijvoorbeeld met dubbelzijdig tape. Maak jouw 

huis veiliger met een rookmelder met 10 jarige 

batterij- en levensduur. 

Waar je de rookmelders moet plaatsen lees je 

verderop, net als andere tips en 

wetenswaardigheden over rookmelders. 

 

Rookmelderverplichting – 

rookmelderplicht 

 

Per 1 juli 2022 stelt de overheid, dat ook in 

bestaande woningen een rookmelder moet 

hangen op elke woonetage. Sinds 2003 gold de 

rookmelderverplichting al voor 

nieuwbouwhuizen. 

 

‘Wacht niet tot die datum, maar hang 
ze nu op. Rookmelders redden écht 

levens.’ 
 

De brandweer heeft geen voorkeur voor merk 

en/of type, anders dan dat de melder moet 

voldoen aan het Europese keurmerk EN 14604. 

Zie ook de andere tips hieronder in Vraag en 

antwoord. 

Bron: https://www.brandweer.nl/ 

 

Welkom kleintje… 
Er zijn de afgelopen 

weken/maanden een f link 

aantal baby’s geboren bij 

Jenny’s Gastouderbureau.  

Kersverse ouder(s), 

broertje(s) en/of zusje(s) 

gefeliciteerd! Geniet lekker 

met elkaar.  

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.boink.info/over-boink/werkveld-en-gesprekspartners
https://www.boink.info/contact-service/spreekuur
https://www.boink.info/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.boink.info/oudercommissie-basistraining
https://www.boink.info/brochures-factsheets
https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/?utm_campaign=Nieuwsbrief+houders+gastouderbureaus&utm_medium=email&utm_source=Mailer
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders/?utm_campaign=Nieuwsbrief+houders+gastouderbureaus&utm_medium=email&utm_source=Mailer
https://www.brandweer.nl/
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Inbreng van Marjan Groeneveld ‘Met 

Marjan’ en ‘Samen bevallen’.  

       
Al meer dan 20 jaar begeleid Marjan ouders in 

het leren masseren van hun kind. Niet alleen 

bezig zijn met technieken aanleren, maar ook 

kijken naar en aanvoelen van de baby/kinderen 

zijn haar sterke punten. Wat heeft het kindje 

nu nodig en de ouder begeleiden in dat proces, 

dat is haar passie. En dat alles binnen de 

verschillende cursussen. 

 
Van zwangerschap tot pubertijd. 

Van workshop tot aan cursus; bij je 

thuis of in de praktijkruimte. 
 

Ouder en kind verdienen een prachtige start in 

het leven en haar wens is dat ze met haar 

cursusaanbod hier een waardevolle bijdrage 

aan kan leveren. Van zwangerschap tot aan het 

opgroeiende kind. 

 

 

 
De eerste 1000 dagen van een baby.  

Hieronder een hele korte uitleg over het 

gegeven ‘1000 dagen’. Gastouders spelen ook 

grote rol in de eerste 1000 dagen van elk kind! 

Filmpje: Dit is waarom de eerste 1000 dagen van je kind 

cruciaal zijn - YouTube 

‘Er zijn als vervolg vele projecten 

opgezet. Kansrijke start is een 

bekende. Maar ook samenwerking 

tussen verloskundige en JGZ 

verpleegkundige krijgen meer vorm’. 

Meer weten over Marjan en haar 

werkzaamheden? Bekijk de website Met Marjan  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

GRATIS SPECIAL 

BEWEEGSTIMULERING SPECIAAL 

VOOR KNGO LEDEN! 

Als lid van KNGO is er jaarlijks nieuwe en gratis 

bijscholing beschikbaar. Dit jaar hebben ze gekozen 

voor de e-learning Specials: 

✓ Beweegstimulering bij kinderen 

(voorjaar 2022) 

✓ Mindful in de Opvang (najaar 2022) 

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van 

Kennisnetwerk Gastouderopvang 

Nog geen KNGO lid als gastouder? Schrijf je via 

onderstaande link in.  

Bron: KennisNetwerk Gastouderopvang  

 
Vakantieperiode  

Jenny’s Gastouderbureau 

Ook ik ga er dit jaar even lekker 

tussenuit. Ik ben afwezig in de 

onderstaande periodes: 

 

• Van 23 juni t/m 3 juli 2022 

ℹ️ Hierdoor kan het zijn dat uitbetalingen (go) iets later dan 

gebruikelijk binnenkomen. Ik zal de facturen tijdens mijn 

vakantie wel versturen zodat de factuurbetaling (vo) alvast 

uitgevoerd kan worden. 

 

• 6 augustus 2022 t/m 21 augustus 2022 
ℹ️  Probeer de uren op tijd in te dienen (go). Liefst in week 

30 en graag voor 30 juli, dan kunnen de facturen z.s.m. 

verzonden worden naar de vo en kunnen de uitbetalingen 

(go) nog zoveel mogelijk voor mijn vakantie uitgevoerd 

worden.  

 

Voor zeer dringende zaken die niet kunnen 

wachten tot na mijn vakantie, kun je mij  

bereiken op mijn privé nummer ingesproken 

op mijn werkvoicemail, mailen kan ook altijd. 

 

Gastouder met vakantie? Vraag naar de 

mogelijkheden voor vervangende opvang.  

 

Nanny met vakantie? Wanneer een nanny 

niet geregistreerd is op de opvanglocatie is het 

helaas niet mogelijk om vervangende opvang 

te regelen.  

 

Fijne vakantie! 

Jenny’s 

Gastouderbureau 

wenst iedereen een 
hele fijne 

zomervakantie! 

https://www.youtube.com/watch?v=GZL-l-9xvUE
https://www.youtube.com/watch?v=GZL-l-9xvUE
https://metmarjan.nl/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZCLptV4Vy584QUMxfnvdUrnfVcEpxsyTUNCBXxCGb2Lze1cLqpnWxG8KKPmVXXVql&id=100063635108979
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/
https://metmarjan.nl/
https://www.samenbevallen.nl
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Ideeën? 

Iets inbrengen? Stuur mij deze inbreng dan via 

onderstaand 

mailadres. Wie 

weet breng ik 

jouw idee in één 

van de volgende 

nieuwsbrieven 

aan het licht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 
Ben of ken jij iemand die op zoek is naar  

gastouderopvang? Wil je zelf graag gastouder/nanny 

worden?  

 

Neem vrijblijvend contact op met Jenny’s 

Gastouderbureau, ik geef graag antwoord op al je 

vragen en help je op weg! 

Vragen, opmerkingen of suggesties?  

Neem gerust contact met mij op, ik sta je graag te 
woord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

         

Tot ziens bij de volgende nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jenny Donkervoort    

             Kwaliteit in opvang 

  

06 83258587 

info@jennysgastouderbureau.nl 

www.jennysgastouderbureau.nl 

    

mailto:info@jennysgastouderbureau.nl
http://www.jennysgastouderbureau.nl/
https://www.instagram.com/jennysgastouderbureau/
https://www.facebook.com/opvangvooroudersengastouders
https://www.linkedin.com/company/jennys-gastouderbureau/
tel:0683258587
https://www.google.com/search?q=Jenny%27s+Gastouderbureau&stick=H4sIAAAAAAAAAONgU1I1qDAxT7ZMMU41TzZPSk0zTU6yMqiwSDW2NDJONDBMTjE3MbA0WMQq7pWal1epXqzgnlhckl-aklqUVFqUmlgKAKvPgmFDAAAA&hl=nl&mat=CZE0oeoEdsDtElcBT5f1Bl9DKWy8GT9qBPW0jq5Uh9O8cN_3Mh2GzIhLLhL_5l0Djf0yCOm5Nw-t-dUfaMP7uOlgDcpaAkY11Pn89Wur5MX8u-OEn1W0Iv-brYWUkLok0-U&authuser=0

