
30-3-2020: stand van zaken intern Villa Yip 

Beste ouders / verzorgers, 

Wij hopen dat het goed met jullie gaat en dat iedereen binnen jouw gezin gezond is. Hierbij een 
kleine update vanuit achter de schermen: 

Nood-opvang 
Op dit moment gaan we onze derde week in als nood-opvang. We vangen momenteel 5 dagen per 
week (verdeeld over 2 groepen) diverse kinderen op van ouders werkzaam in de cruciale 
beroepsgroepen. Ook stromen (via gemeente Veldhoven) diverse kinderen door van bijvoorbeeld 
medewerkers van het MMC Veldhoven. 

Medewerkers 
Wij volgen uiteraard ook voor ons team de RIVM maatregelen/quarantaine regeling nauwgezet. Wij 
zetten medewerkers (wanneer zij ziek zijn geweest) op dit moment pas weer in wanneer men 
minimaal een week klachtenvrij is. Op dit moment maken al onze collega’s het goed. Men werkt op 
wisselende momenten in onze nood-opvang. Daarnaast verricht men alvast voorbereidende 
werkzaamheden achter de schermen.

RIVM en VWS richtlijnen blijven van kracht
Dit betekent dat we enkel kinderen opvangen waarvan minimaal 1 van de ouders werkzaam is in de 
cruciale beroepsgroepen. Waarbij tevens sprake is dat een kind echt niet thuis opgevangen kan 
worden. Daarnaast geldt dat wij niet opvangen wanneer een kind ziek is waaronder verkouden 
(snotneus), hoesten of koorts. Ook geldt dat iedereen binnen het gehele gezin 24 uur koortsvrij dient 
te zijn alvorens een kind mag worden gebracht. 

Informatie GGD 
Eind vorige week zijn wij weer bijgepraat door de GGD over de geldende richtlijnen en staat van de 
diverse gaande onderzoeken (besmettingsverloop gezinnen en jonge kinderen). In tegenstelling tot 
wat er in de media gepretendeerd wordt (er zou sprake zijn van slechts 1 groot gezinsonderzoek 
welke vorige week is opgestart welke 6 weken duurt), lopen er aldus de GGD diverse onderzoeken 
ongeveer parallel naast elkaar. Hieruit worden telkens nieuwe wetenschappelijke gegevens bekend. 
Deze worden o.a. aan de sector kinderopvang beschikbaar gesteld. Vooralsnog (naar wat bekend is 
bij GGD) is de mate van besmetting onder kinderen mild.

Verwachting komende periode 
Morgen (dinsdag 31 maart) verwacht ook onze sector te vernemen in hoeverre de sluiting van 
kracht blijft. Afgaande op de berichten van vandaag is het realistisch dat de sluiting verlengd zal 
worden. Wij blijven ons conformeren aan eventueel extra opgelegde sluiting mede gezien de 
noodvordering van het Ministerie van VWS. 

Compensatie 
Het is je vast niet ontgaan dat de gemaakte kosten later aan jou gecompenseerd gaan worden. Deze 
compensatie is voor ouders erg fijn. Men maakt immers uiteindelijk geen kosten voor niet-
ontvangen opvang. Daarnaast wordt d.m.v deze compensatie voorkomen dat de overheid er een 
enorme sector bij gaat krijgen in de nieuwe NOW regeling (wanneer KO-organisaties massaal 
werktijdverkorting zouden gaan aanvragen bij opzeggingen/omzetverlies). De kosten voor de 
Nederlandse staat zouden dan vele malen hoger zijn dan in geval van de huidige KOT-compensatie-



regeling. De exacte wijze van uitvoering verwacht men deze week. Je zult hiervoor dus nog even 
geduld moeten hebben. Zoals nu de planning is werkt het straks als volgt: 

1. Belastingdienst (BD) stuurt compensatie-formulier (CF*) naar de kinderopvangorganisatie (KO)
2. KO stuurt CF naar klanten (ouders)
3. Ouders vullen CF in en sturen terug naar KO
4. KO dient CF in bij BD
5. BD keert uit naar KO**
6. KO keert uit naar klant (ouders) *** / ****??

* CF is in ontwikkeling. Wordt verwacht deze week
** Uitbetaling compensatie wordt verwacht eind april
*** het gedeelte tot rijksindexering 2020 (€ 8,15 / uur ) komt voor rekening BD
**** Het gedeelte boven rijksindexering 2020 komt voor rekening van de KO

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een juridisch kloppende uitvoering van de compensatie-
structuur (samenwerking tussen brancheorganisaties KO en Ministerie SZW). 

Ook zijn/worden diverse opmerkingen/vragen meegenomen vanuit ons en andere kinderopvang 
organisaties omtrent de volledige compensatieregelingen voor diverse gebruikersgroepen 
(bijvoorbeeld voor ouders welke geen gebruik maken van de toeslagregeling). Zodra er in detail 
weer meer duidelijk is berichten wij hierover in apart bericht.

Inkomstenderving? Pas kinderopvangtoeslag aan
De branchevereniging KO heeft ons gemeld dat het voor nu geen zin heeft om uit eigen beweging 
contact op te nemen met de Belastingdienst. Zij voeren enkel uit en zijn niet op de hoogte van de 
gaande (compensatie) ontwikkelingen achter de schermen. Wel is het advies voor o.a. ZZP’ers / 
zelfstandigen om bij inkomstenderving de kinderopvangtoeslag aan te passen via toeslagen.nl. 
Immers minder inkomsten betekent meer kinderopvangtoeslag. De gemiddelde verwerkingstijd 
voor de Belastingdienst betreft zo’n plusminus 4 weken. 

YouTube 
We krijgen veel leuke reacties op ons You-Tube kanaal. Hartverwarmend! De komende periode 
houden we ons kanaal live. Zodra de sluiting tot een eind komt heffen we ons kanaal weer op. Voor 
nu hebben we nog diverse leuke filmpjes voor jullie in petto, dus blijf ‘m volgen! 

We wensen jullie voor nu alle goeds, houdt onze berichtgeving op villayip.nl/coronavirus in de 
gaten en hopelijk tot binnenkort! 

Hartelijke groeten, 

Youri & Evelien de Haas 
Directie Villa Yip B.V. 


