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Inleiding 
 
De nieuwe CAO kinderopvang is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2020. De nieuwe 

CAO is vastgesteld voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021. Om snel en eenvoudig de impact 

van de verhoging van deze CAO in zowel 2020 als 2021 inzichtelijk te maken heeft het 

Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang een model ontwikkeld. Onderstaand stappenplan 

legt uit hoe u dit model invult en gebruikt. 

Stappenplan voor het invullen van het prognosemodel 
U hoeft alleen de cellen in te vullen waar groene getallen in staan. U kunt alleen deze cellen wijzigen. 
De cellen met blauwe getallen zijn formules, deze kunt u niet wijzigen. 
 

Gegevens bestaande situatie 
 

Gegevens bestaande situatie   

Aantal FTE 5,70 

Gemiddeld brutosalaris per maand voor CAO-verhoging 
            

2.500  

Vitaliteit 0,4% 

Vakantiegeld 8% 

    

Salariskosten vóór CAO-verhoging 
       

185.364  

Sociale lasten en pensioenpremie 27% 

Totale loonkosten vóór CAO-verhoging 
       

235.412  

 
In het bovenstaande blok in het model vult u de volgende basisgegevens in (vóór de CAO-verhoging): 

 Aantal FTE: Vul hier het aantal FTE van uw medewerkers in. Als u het FTE-aantal niet weet 

kunt u dit uitrekenen met behulp van de FTE-calculator in het model. 

Calculator 

Contracturen omrekenen 
naar FTE 

Aantal uur 
per week 

Aantal FTE 

205 5,70 

 
Hier vult u het aantal contractuele uren per week van uw medewerkers in. het aantal FTE wordt voor u 
uitgerekend. Deze voert u vervolgens zelf in bij het aantal FTE in het model. 

 

 Gemiddelde brutosalaris per maand: Let op, dit is het huidige salaris. U kunt een gemiddeld 

salaris voor de hele organisatie invullen. Ook kunt u het model voor de verschillende 

salarisschalen die u hanteert apart invullen zoals een versie voor pedagogisch medewerkers 

en een versie voor bijvoorbeeld ondersteunende functies. Die uitkomsten telt u dan bij elkaar 

op. 
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Om de loonkosten te berekenen worden de salariskosten verhoogd met de werkgeverslasten (sociale 
lasten en pensioenpremie). Deze percentages kunt u zelf invullen. U kunt de voor ingevulde 
percentages van 10% en 17% ook laten staan als u geen eigen percentages hanteert. 
 

Verhoging loonkosten 

 

 
In bovenstaande tabel worden de verhogingen van het bruto maandsalaris per maand weergegeven.  

 CAO-verhoging: Per 1 januari stijgen alle salarisschalen met een bedrag van € 12. 
 

 % CAO-verhoging: De huidige cao loopt tot en met 30 juni 2021, het is nog onbekend wat de 
volgende cao gaat doen, dit moet worden ingeschat. Als u hier geen informatie over heeft kunt 
u ook het voorgestelde % hanteren. Let op, dit is een inschatting, u kunt hier geen rechten aan 
ontlenen. 

 

 % Gemiddelde periodieke trede-verhoging: Jaarlijks krijgen medewerkers die nog niet aan het 
eind van hun schaal zitten een periodieke verhoging. Het % van deze stijging is verschillend 
per schaal en per organisatie, dit moet worden ingeschat specifiek voor de eigen organisatie. 
Als u hier geen informatie over heeft kunt u ook het voorgestelde % hanteren. Let op, dit is 
een inschatting, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 

 % Verhoging pensioenpremie: Jaarlijks wijzigt de pensioenpremie, als dit nog niet bekend is 
moet dit worden ingeschat. Als u hier geen informatie over heeft kunt u ook het voorgestelde 
% hanteren. Let op, dit is een inschatting, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 

 % Verhoging sociale lasten: Jaarlijks wijzigt het % sociale lasten, als dit nog niet bekend is 
moet dit worden ingeschat. Als u hier geen informatie over heeft kunt u ook het voorgestelde 
% hanteren. Let op, dit is een inschatting, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 

Aantal FTE 

 
 
In bovenstaande tabel geeft u per maand het aantal FTE wat in uw organisatie werkzaam is weer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Verhoging loonkosten 2021

CAO-verhoging per 1 januari 2021 12€               

CAO-verhoging per 1 juli 2021 4%

Gemiddeld % periodieke trede-verhoging 1%

Verhoging pensioenpremie 0%

Verhoging Sociale lasten 0,7%

Aantal FTE Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Aantal FTE 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
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Loonkosten na cao-verhoging 

 

Bovenstaande tabel berekent de maandelijkse salaris- en loonkosten na de verwachte verhoging. In 
de eerste kolom zijn deze getotaliseerd tot een jaarbedrag. 
 

 

Loonkosten na verhoging Hele jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Bruto maandsalaris 14.461 14.461  14.461   14.461  14.461 14.461    15.031   15.031 15.031   15.031  15.031     15.031 

Reservering vakantiegeld 1.157    1.157    1.157     1.157    1.157    1.157      1.202     1.202   1.202     1.202    1.202       1.202   

Reservering eindejaarsuitkering 289       289        289         289        289       289          301         301       301         301        301           301       

Eenmalige uitkering -        -        -          -        -        -          -         -        -          -        -           -        

Totale salariskosten na verhoging 194.646   15.907 15.907  15.907   15.907  15.907 15.907    16.534   16.534 16.534   16.534  16.534     16.534 

Pensioenpremie 1.515    1.515    1.515     1.515    1.515    1.515      1.575     1.575   1.575     1.575    1.575       1.575   

Sociale lasten 2.863    2.863    2.863     2.863    2.863    2.863      2.976     2.976   2.976     2.976    2.976       2.976   

Totale loonsten na verhoging 248.220   20.285 20.285  20.285   20.285  20.285 20.285    21.085   21.085 21.085   21.085  21.085     21.085 

Impact verhoging loonkosten in 2021 5,8%


