Zonder werk en toch gebruik maken van kinderopvang
De kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die beiden werken of voor alleenstaande werkende
ouders. Mocht u zonder werk komen te zitten dan hoeft u de kinderopvangtoeslag niet direct stop te
zetten! U kunt – afhankelijk van uw situatie – nog minimaal 3 maanden gebruik blijven maken van
de kinderopvangtoeslag.
U RAAKT WERKLOOS….
•

Vanaf de 1e dag heeft u nog 3 maanden recht op toeslag

•

Hetzelfde aantal uren als toen u nog werkte

•

Gebruikt u minder uren? Dan mag u de resterende uren ook na deze 3 maanden nog opmaken,
maar wel in hetzelfde kalenderjaar

DAARNA ZIJN ER DRIE OPTIES….
U heeft werk gevonden:
•

U kunt gebruik maken van
de kinderopvangtoeslag
(140% van de gewerkte
uren voor KDV, 70% voor
BSO).

U volgt een traject naar werk:
•

•

U heeft recht op 230
opvanguren per maand
zolang het traject loopt.
Wanneer u minder uren
gebruikt, mag u de
resterende uren na afloop
van het traject opmaken.
Dit moet wel in het
lopende kalenderjaar.

U bent nog steeds werkloos:
•

•

U mag eerst de ‘resturen’
opmaken. Pas daarna
vervalt uw recht op toeslag.
Sam&ko biedt u de
volgende mogelijkheden:
o Gratis peuterspelen
o Servicekaart voor
kinderen tot 2 jaar
of van 4-13 jaar

Gratis peuterspelen
•
•
•
•
•

In het kinderdagverblijf* waar uw zoon of dochter nu ook naar toe gaat
Twee ochtenden per week (brengen van 8.50 tot 9.00 uur/halen tussen 12.15 en 12.30 uur)
Alleen schoolweken (40 weken per jaar)
De kosten worden door de gemeente Deventer betaald. In ruil daarvoor vraagt de gemeente een
wederdienst in de vorm van 8 uur vrijwilligerswerk of mantelzorg per week.
Wanneer u weer werk vindt, kunt u het peuterspelen weer omzetten en uitbreiden naar opvang
tijdens uw werkdagen.
* Uiteraard kunt u ook gebruik gaanmaken van een reguliere speelzaal van Sam&ko!

Servicekaart
•
•

5 dagdelen gratis opvang in het kinderdagverblijf of de BSO waar uw zoon of dochter voorheen ook
naar toe ging.
Handig voor als u op zoek bent naar een baan en af en toe opvang nodig heeft.

Meer informatie of advies?
Wij helpen u graag! Belt u ons op telefoonnummer 0570-857100.
Op www.toeslagen.nl vindt u meer informatie, details en rekenvoorbeelden (kijk bij
kinderopvangtoeslag/geen werk)

