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Handleiding Prognosemodel voor de kinderopvang 
 

Als gevolg van de maatregelen en de tijdelijk sluiting van de kinderopvang is het zaak als organisatie te 

anticiperen op de gevolgen voor het resultaat en de kasstroom voor de aankomende periode. De belangrijkste 

vraag daarbij is: 

Kan ik mijn rekeningen straks nog wel betalen? 

 

Als je niet gewend bent om voor jouw resultaat en of kasstroom prognoses te 

maken kun je gebruik maken van het model van het Waarborgfonds 

Kinderopvang. Wij hebben het meeste werk al voor jou gedaan. Je hoeft alleen 

uw basisgegevens zelf in te vullen. 

 

Het model is tweeledig: 

1. Op basis van jouw begroting voor het huidige jaar of (geïndexeerde) cijfers van vorig jaar, de scenario’s 

van de verwachte krimp uitwerken. 

2. Op basis van jouw uitgewerkte scenario’s de gevolgen voor jou kasstroom doorrekenen. 

In het bijgevoegde Excel document vindt je deze onder twee aparte tabbladen: 
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Algemeen 

Voor beide tabbladen van het model wordt het rekenwerk voor je gedaan. Je dient alleen de variabelen 

(groene getallen) in te vullen. Alle getallen in blauw zijn berekeningen. Pas deze dan ook niet aan! 

 

Let op maak af en toe een kopie van dit Excel bestand terwijl je eraan werkt. Mocht je per ongeluk een 

fout  maken en eerder werk kwijt raken kun je altijd weer terug naar een recente kopie. Doe dit regelmatig. 

 

Op basis van jouw begroting of historische cijfers de scenario’s van krimp uitwerken 
 

 

Voer eerst als basis voor de scenario’s (groene 

cijfers) uw begroting voor het huidige jaar of 

(geïndexeerde) cijfers van vorig jaar in. 

Vervolgens kun je per scenario aangeven in 

hoeverre je verwacht dat de omzet en kosten zullen 

dalen. Het model werkt met percentages. Vul in 

(groene percentages) met hoeveel procent je denkt 

dat de omzet en kosten zullen dalen of stijgen. 

Voor een daling vult je een “-“ MIN teken in vóór het 

percentage! Als extra controle zie je aan de tekst 

lager, gelijk of hoger of je voor een gelijke (0%), 

lagere of hogere waarde gekozen heeft! 

Je kunt scenario 1 en 2 bijvoorbeeld gebruiken voor 

een positievere of negatievere variant van jouw 

begroting of prognoses. 

Met de overige 3 (scenario’s 3, 4, en 5) kun je 

bijvoorbeeld vooruitlopen op een mogelijke recessie 

met een structurele lagere omzet en bijbehorende 

bezuinigingsplannen. 

Je hoeft niet alle scenario’s in te vullen! Alleen één 

scenario voor bijvoorbeeld de periode tijdens en na de 

crisis is ook mogelijk. Zet de groene percentages in de 

niet gebruikte scenario’s dan op 0%. 

Je kunt ook meerdere scenario’s invullen om ze met 

elkaar te vergelijken en later besluiten met maar één of 

twee scenario’s verder te rekenen. 
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Oorzaken 
resultaatverlies: 

 

 

Omzet: 

De verwachte, al dan niet, tijdelijke daling 

van de omzet kan verschillende oorzaken 

hebben: 

• Bepalen omzetverlies 

compensatieregeling "Bereken % 

deel tarief boven maximumtarief 

KOT: (Eigen uurprijs - Max KOT 

tarief) / Eigen uurprijs. Dit 

percentage vergoedt de 

kinderopvangorganisatie zelf aan de 

ouders en is omzetverlies. 

• "Maak aannames voor omzetdaling 

als gevolg opzeggingen. 

• Denk ook aan omzetverlies van 

aanvullende diensten en TSO die 

niet onder de compensatieregeling 

vallen. 

 

Kosten: 

Bepaal welke kosten lager zijn, gelijk blijven 

of juist toenemen: 

• Personeelskosten zijn mogelijk lager 

door uitzendkrachten of flexibel 

personeel minder in te zetten 

(gebruik van de flexibele schil). Deze 

blijven gelijk als je ervoor kiest 

tijdelijke krachten voorlopig in dienst 

te houden of omdat alle 

medewerkers in vaste dienst zijn. 

• De huisvestingkosten zoals huur, 

energie, en onderhoudscontracten 

zullen op korte termijn naar 

verwachting gelijk blijven. 

• De verzorgingskosten voeding, 

verzorging en organisatie van 

activiteiten zullen tijdens de tijdelijke 

sluiting lager zijn. 

• De algemene kosten dalen 

waarschijnlijk iets of blijven gelijk. 

• De afschrijvingen en rentekosten 

zullen op korte termijn veelal gelijk 

blijven. 
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Op basis van jouw uitgewerkte scenario’s de gevolgen voor uw kasstroom 
doorrekenen 
 

Algemeen 

Onder het tabblad “Kasstroom Prognose” vindt je het model voor het doorrekenen van jouw kasstroom op basis 

van de door jou gemaakte scenario’s. Ook in dit model hoef je alleen de groene getallen aan te passen naar 

jouw situatie. 

Basisinstellingen 

Het model begint met hoe je jouw verschillende scenario’s wilt doorrekenen. 

 

 

Per maand kun je kiezen of er wel of geen sprake is van één van de scenario’s. Bij “nee” wordt de normale 

prognose gebruikt van jouw begroting of (geïndexeerde) cijfers van het voorgaande jaar. Het onderste vakje 

keuze scenario wordt bij een “nee” automatisch groen wat betekent dat je voor die maand geen scenario 

gebruikt. 

Bij “ja” geef je vervolgens aan welk scenario voor de betreffende maand van toepassing is. Je kunt zo dus naar 

wens meerdere scenario’s combineren. Er zijn meerdere combinaties mogelijk maar je kunt uiteraard ook maar 

met één of twee scenario’s inzetten. 

 

 

Vervolgens is het belangrijk dat je jouw saldo liquide middelen aan het begin van het jaar invult. 

 

Vul op de plaats van het groene voorbeeldgetal je saldo liquide middelen per 1 januari dit jaar in. 

Voorbeeld: 

De eerste twee maanden januari en februari verliepen nog volgens planning / begroting, je geeft 

nee aan. Vanaf maart neemt de omzet af. Dit heb je eerder in scenario 2 uitgewerkt. Je kiest voor 

die drie maanden voor ja in combinatie met scenario 2. 

Er is inmiddels sprake van een recessie.  Je verwacht minder goede resultaten. Dit heb je in 

scenario 3 uitgewerkt. Je kiest voor de rest van het jaar juni t/m december voor ja en scenario 3. 
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Berekenen van de kasstroom 
Vervolgens kun je jouw kasstroom gaan bepalen. Ook hier weer dien je de groene voorbeeldgetallen in te 

vullen. 
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Het model is in twee delen ingedeeld: 

1. Inkomsten 

2. Uitgaven 

De sectie Uitgaven bevat nog een sub deel van inkomsten en uitgaven die niet als kosten voorkomen in de 

prognoses. Bij de inkomsten en de uitgaven zie je steeds eerst een regel met bijvoorbeeld gefactureerde omzet 

of personeelskosten. Voor de sectie Inkomsten en de hoofdsectie Uitgaven zie je steeds een kopregel met 

blauwe getallen. 

 

 

 

 

Die blauwe getallen komen overeen met de cijfers per maand uit de betreffende scenario’s die u bij de 

basisgegevens geselecteerd heeft. 

 

Let op! Omzetten zijn niet altijd inkomsten en kosten zijn niet altijd uitgaven. 

 

Met de rijtjes groene getallen geef je aan in hoeverre de omzet ook inkomsten zijn en de kosten uitgaven zijn. 

Hier kun je aangeven wanneer ouders de factuur betalen en wanneer je de facturen voor de kosten 

daadwerkelijk betaalt. 
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Niet alle ouders betalen meteen de rekening en sommige ouders betalen uiteindelijk niet. 

De uitgaven zijn ook niet altijd gelijk aan de kosten. Sommige kosten moet je voor het hele jaar in één keer 

betalen. Denk aan het uit te betalen vakantiegeld in mei. Er zijn ook contracten en belastingen die je voor het 

hele jaar in een keer of per kwartaal betaalt. Met het invullen van die groene getallen gaat jouw inkomsten en 

uitgaven verschuiven naar de periode wanneer de bedragen daadwerkelijk binnenkomen of uitgegeven 

worden. 

 

 

 

Voorbeeld: 

In januari ontvang je van gemeente een subsidiebedrag voor het hele jaar. Die omzet is in de begroting 

gelijkelijk verdeeld over de maanden. In de maand januari zijn jouw inkomsten flink hoger en in de 

overige maanden weer steeds iets lager dan de omzet. 

Voorbeeld: 

In de maand maart ontvang je een rekening voor de gemeentelijke heffingen van de panden en 

locaties die je in eigendom of gehuurd heeft. De kosten zijn netjes over de maanden verdeeld begroot 

maar je moet de rekening in maart betalen. De uitgaven hiervoor zijn dan in maart hoger dan kosten. 

Voor de rest van het jaar is dit andersom en zijn de kosten hoger dan de uitgaven. 

Voorbeeld: 

In de maand mei moet je het vakantiegeld betalen. De reserveringen voor het vakantiegeld zijn netjes 

over de maanden verdeeld begroot onder de personeelskosten. De uitgaven aan nettolonen zijn in mei 

veel hoger en in de overige maanden weer lager. 
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Vervolgens zie je in het sub deel van de uitgaven nog in te vullen groene getallen zonder kopregel met 

omzet of kosten. Deze inkomsten of uitgaven zijn geen onderdeel van het resultaat maar hebben wel 

invloed op de kasstroom. Denk hierbij aan aflossingen op leningen, te betalen facturen van 

investeringen zoals verbouwingen, de aanschaf van transportmiddelen, te betalen winstbelastingen en 

opnamen en stortingen van en naar privé bankrekeningen. 

 

Niet alle uitgaven zijn kosten en niet alle kosten zijn uitgaven. 

 

 

Deze posten kunnen een groot effect hebben op jouw kasstroom! Het is belangrijk deze goed te 

voorspellen. 

Vervolgens rekent het model cumulatief per maand en getotaliseerd voor het jaar jouw kaspositie 

door. Het is uiteraard zaak dat deze maandelijks positief blijft om niet in betalingsproblemen te komen. 

 

Je voorziet een tekort in jouw kaspositie 

Als je een tekort voorziet in jouw kasstroom neem dan tijdig passende maatregelen. Kijk naar de lijst 

met tips van het Waarborgfonds Kinderopvang waar je een opsomming vindt van maatregelen die je 

snel kunt inzetten. 

> Lijst maatregelen  

 

Als je besluit om een tekort te willen oplossen met een tijdelijk overbruggingskrediet zal een bank (al 

dan niet in combinatie met een borgstelling) altijd om een kasstroomprognose vragen. 

Bij het verstrekken van een krediet wordt mede beoordeeld of de ondernemer goed in staat is een 

tekort te voorspellen, tijdig maatregelen neemt en kan aantonen dat na maatregelen en bezuinigingen 

de kastroom weer positief wordt. 

Informatie over een borgstelling: > Zie onze website 

https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Maatregelen_werkkapitaal_Versie1.06april.pdf
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/borgstelling

