Algemeen voorstel Kinderopvang aan Huis via Kiddo Staff.
In aansluiting op uw mail, sturen wij u hierbij een voorstel om kinderopvang bij u thuis te
realiseren via Kiddo Staff.
Na een persoonlijk gesprek waarin uw wensen worden geïnventariseerd, start Kiddo Staff de
werving en selectie van een geschikte kandidaat. Kiddo Staff draagt zorg voor de eerste
selectie. De meest geschikte kandidaten worden aan u voorgesteld. De geschiktheid toetst
Kiddo Staff onder andere door een uitgebreide referentie navraag.
Gedurende de arbeidsrelatie tussen vraagouder en oppas zal Kiddo Staff op regelmatige basis
de relatie evalueren en daar waar nodig bijsturen om een zo’n optimaal mogelijke
samenwerking te realiseren en te continueren. Beide partijen kunnen blijvend een beroep op
ons doen als onafhankelijke en deskundige partij. Kiddo Staff is een erkende
bemiddelingsorganisatie. Deze erkenning is onder meer noodzakelijk ten behoeve van de
teruggave van overheidssubsidie en eventuele werkgeversbijdrage(n).
Kiddo Staff hanteert € 3,05 per afgenomen uur, ten behoeve van de vergoeding van haar
diensten gedurende het contract.
De kandidate gaat bij u aan de slag nadat u met haar een (arbeids)overeenkomst heeft
afgesloten. Kiddo Staff heeft hiertoe een contract ontwikkeld, wat uiteraard verder wordt
opgesteld naar de eventuele specifieke wensen van u en van de kandidate.
Tijdens het intakegesprek zullen we uitvoerig terugkomen op alle aspecten van deze
overeenkomst en onze service.
Wanneer u Kiddo Staff formeel bevestigt dat zij de werving & selectie voor u gaat verrichten,
brengen wij u een eenmalige bijdrage voor werving & selectie in rekening van € 325,-exclusief BTW. Wanneer u zelf een kandidate voorstelt, dan zal Kiddo Staff geen kosten voor
de werving & selectie in rekening brengen, maar wel de normale sollicitatieprocedure
uitvoeren met een uitgebreide referentienavraag etc.
Conform de Regeling Dienstverlening Aan Huis is de overeenkomst voor maximaal drie
dagen per week, vrij van sociale lasten en premies. Wanneer u meer dan drie dagen opvang
per week nodig heeft, adviseren wij u om met twee kandidaten te werken.

Ter indicatie kunnen wij voor u een standaard bruto-netto berekening van de betreffende
kosten maken. Hierbij hebben wij een aantal gegevens van u nodig, o.a. van de
inkomenscategorie van het gezamenlijk jaarinkomen, de fiscale aftrekberekening.
De belangrijkste punten van de Regeling Dienstverlening Aan Huis en een functie- en
taakomschrijving van een medewerkster huispersoneel hebben wij ook bijgevoegd.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen,
telefoon (0181) 480472 of mobiel (06)46633465 of e-mail
Met vriendelijke groet,

Rianne Kroef

Bijlagen: Profiel medewerkster huispersoneel, aandachtspunten Regeling Dienstverlening
Aan Huis, Algemene Voorwaarden.

