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Disclaimer  
Het downloaden en gebruiken van het Benchmarkrapport Kinderopvang van Stichting Waarborgfonds 
Kinderopvang / Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang betekent dat u akkoord gaat met 
hetgeen in deze disclaimer staat vermeld. Het Benchmarkrapport Kinderopvang is uitsluitend bedoeld 
als eerste algemene standaardvergelijking van de financieel-economische positie van uw organisatie 
en niet als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is 
de informatie in dit rapport niet te beschouwen als een professionele dienst of advies. Voordat u enig 
besluit neemt of activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsvoering of 
(persoonlijke) financiën, adviseren wij u een gekwalificeerde professionele adviseur of adviesgroep te 
raadplegen. De informatie in dit rapport wordt aangeboden 'As it is'. Stichting Waarborgfonds 
Kinderopvang / Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang geven geen expliciete of impliciete 
garanties met betrekking tot de informatie die in het Benchmarkrapport Kinderopvang is vervat. Uw 
gebruik ervan en de informatie die erin is opgenomen, is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. 
U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het 
gebruik en deze informatie. Stichting Waarborgfonds Kinderopvang / Stichting Ruimte voor Onderwijs 
en Kinderopvang zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan 
wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van 
het Benchmarkrapport Kinderopvang of de informatie die erin is verwerkt. Zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang / Stichting Ruimte voor 
Onderwijs en Kinderopvang is het niet toegestaan op een website een koppeling naar het 
Benchmarkrapport Kinderopvang te creëren, dan wel het logo of de naam van Stichting 
Waarborgfonds Kinderopvang / Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang op te nemen.  
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Inleiding 
 
Het Benchmarkrapport is een gezamenlijk initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang en Ruimte 
voor Onderwijs en Kinderopvang. Wij bieden u hiermee een hulpmiddel om extra inzicht te verkrijgen 
in de financiële situatie van uw organisatie.  
Dit Benchmarkrapport maakt voor u inzichtelijk of, hoe en hoeveel de bedrijfsresultaten van 
Kinderopvang Het Voorbeeld afwijken van die van andere kinderopvangorganisaties. Het rapport is 
gebaseerd op de gegevens die door deze organisatie zijn vrijgegeven via de Benchmark 
Kinderopvang. Daaronder valt ook de jaarrekening 2011.  
 
Vergelijkingsgroep  
In het Benchmarkrapport vergelijken wij voor u een aantal belangrijke bedrijfsmatige kengetallen met 
het gemiddelde van alle deelnemers aan de Benchmark Kinderopvang. Daarnaast wordt vergeleken 
met de door u gekozen vergelijkingsgroep. Bij het samenstellen van het rapport op de benchmarksite 
kunt u zelf een selectie maken van een groep waarmee u zich wilt vergelijken.  
 
Voorwaarde is dat de vergelijkingsgroep minimaal vijf organisaties telt. Als dit niet het geval is, dan is 
alleen het gemiddelde van alle deelnemers te zien. Als u geen selectiegroep samenstelt op de 
benchmarksite, zal het benchmarkgemiddelde en het gemiddelde van de vergelijkingsgroep gelijk aan 
elkaar zijn.  
 
In 2012 hebben 279 kinderopvangorganisaties de Benchmark Kinderopvang volledig ingevuld, 
waardoor ze toegang hebben tot de benchmarkmodule. De gegevens in de benchmarkmodule vormen 
de basis van uw benchmarkrapport. Om maximale kwaliteit te behalen, bevat de vragenlijst van de 
invoermodule ingebouwde controles op consistentie en juistheid. Daarnaast voert het Waarborgfonds 
Kinderopvang steekproefsgewijs invoercontroles uit.  
 
We wensen u veel inzicht toe!  
 
 
Stichting Waarborgfonds Kinderopvang  
Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang  
www.benchmarkkinderopvang.nl  
www.waarborgfondskinderopvang.nl  
www.Ruimte-OK.nl  
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Hoofdstuk 1 
Algemene kenmerken 
 
1.1 Rechtsvorm 
Kinderopvang Het Voorbeeld is een BV / NV. In tabel 1 ziet u hoe de verschillende rechtsvormen 
onder de benchmarkdeelnemers en de gehele kinderopvangsector verdeeld zijn.  
 

Organisatievorm  Alle deelnemers benchmark (fictief) 

Eenmanszaak  25,0% 

VoF/CV  25,0% 

BV/NV  25,0%  

Stichting  25,0%  

Tabel 1: Organisatievorm  
 
 
1.2 Omzetklasse 
Kinderopvang Het Voorbeeld bevindt zich in de omzetklasse  1 tot 5 miljoen Euro. In tabel 2 ziet u hoe 
alle deelnemers over de verschillende omzetklassen verdeeld zijn. Omzetgegevens van de gehele 
sector zijn er onvoldoende om de sectorverdeling weer te kunnen geven.  

Omzet (omzetklasse)  Alle deelnemers benchmark (fictief) 

Euro 0 - 1 miljoen  25,0%  

Euro 1 - 5 miljoen  25,0% 

Euro 5 - 10 miljoen  25,0% 

Euro > 10 miljoen  25,0% 

Tabel 2: omzetklasse  
 
 
1.3 Activiteiten 
Uit tabel 3 leest u het percentage deelnemers af dat dagopvang, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang en/of overige activiteiten (waaronder peuterspeelzaalwerk) exploiteert. Het aandeel 
van de verschillende activiteiten in de bedrijfsvoering (de totale omzet) kan niet worden aangeduid 
omdat niet alle ondernemers de omzet gesplitst invoeren.  
 

Activiteit  Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers benchmark (fictief) 

HEDO  100,0%  25,0%  

BSO/NSO  82,5%  25,0%  

GO  10,0%  25,0%  

Overig  0,0%  25,0%  

Tabel 3: activiteiten  
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Hoofdstuk 2 
Financiële kenmerken 
 
2.1 Solvabiliteit 
Uit tabel 4 leest u de solvabiliteit van uw organisatie af. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre uw 
organisatie in staat is om aan haar langlopende verplichtingen te voldoen en om in de toekomst 
eventuele verliezen op te vangen als deze zich voordoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Een 
kredietverschaffer betrekt dit kengetal in zijn oordeel over de kredietwaardigheid van uw organisatie 
(zie paragraaf 2.3). In dit rapport wordt de volgende berekeningsmethode voor solvabiliteit 
gehanteerd:  

(Aansprakelijk vermogen - vordering deelneming/DGA* - goodwill) x 100%  
Balanstotaal - goodwill - vordering deelneming/DGA  

*Directeur Grootaandeelhouder  

 
 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark (fictief) 

Solvabiliteit  29,2%  -1,6%  12%  

tabel 4: solvabiliteit  
 
De solvabiliteit van Kinderopvang Het Voorbeeld bedraagt 29,2%. Dit ligt boven de waarde van 10% 
die het Waarborgfonds Kinderopvang als minimale streefwaarde hanteert bij de financiële analyses 
van kinderopvangorganisaties. Dit verschaft Kinderopvang Het Voorbeeld een goede financiële 
uitgangspositie. Een voldoende hoge solvabiliteit kan door een combinatie van diverse factoren tot 
stand komen. Vaak is er bijvoorbeeld sprake van een positieve exploitatie (waarbij de resultaten 
worden toegevoegd aan het eigen vermogen). Daarbij kan er sprake zijn van een korte balans doordat 
er geen vastgoed in eigendom is, of zijn er weinig tot geen langlopende financieringen omdat de 
gedane investeringen uit eigen middelen zijn voldaan.  
 
TIP De solvabiliteit is net als de balans een momentopname. Daarom dienen bij de beoordeling 
hiervan ook de ontwikkelingen binnen en plannen van uw organisatie in ogenschouw genomen te 
worden. Denk hierbij aan de ontwikkelingen in de exploitatie, eventueel geplande investeringen en de 
financieringswijze hiervan, niet op de balans opgenomen verplichtingen, etc. Deze omstandigheden 
op individueel organisatieniveau bepalen welke solvabiliteit voor Kinderopvang Het Voorbeeld op de 
balansdatum wenselijk en/of acceptabel is.
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2.2 Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat en de omzet. De rentabiliteit van uw 
organisatie is weergegeven in tabel 5. Dit laat zien in hoeverre uw organisatie in staat is om haar 
kosten zodanig te beheersen dat er vanuit de gegenereerde omzet een optimaal resultaat resteert. De 
berekening is als volgt  
 

Toevoeging eigen vermogen x 100%  
Omzet + overige opbrengsten + subsidies  

 
De toevoeging aan het eigen vermogen wordt voor de gehele onderzoeksgroep getotaliseerd en 
gedeeld door de totale omzet, overige opbrengsten en subsidies. Door toevoeging eigen vermogen te 
gebruiken, wordt rekening gehouden met de privéonttrekkingen die plaatsvinden bij natuurlijke 
organisaties, zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma, en met de af te dragen belasting 
en eventueel uitgekeerde dividenden door besloten en naamloze vennootschappen en stichtingen.  
 

 
 Kinderopvang Het 

Voorbeeld  
Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 

benchmark (fictief) 

Rentabiliteit  1,3%  3,1%  1,0%  

Tabel 5: rentabiliteit  
 
In paragraaf 2.7 wordt ingegaan op de opbouw van de verlies- en winstrekening. Daar wordt dieper in 
gegaan op de totstandkoming van de door u behaalde rentabiliteit.  
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2.3 Financierbaarheid 
In tabel 6 wordt de financierbaarheid van uw organisatie in beeld gebracht. De financierbaarheid is 
relevant op het moment dat uw organisatie nieuwe externe financieringen aan wil trekken. Op lopende 
financieringen die al eerder aan zijn gegaan heeft de financierbaarheid geen effect. Zolang aan de 
rente- en aflossingsverplichtingen wordt voldaan zullen banken voor deze financieringen geen extra 
eisen stellen.  
Ter beoordeling van de financierbaarheid van uw organisatie hanteren banken criteria ten aanzien van 
de solvabiliteit en rentabiliteit. Criteria die banken in de regel stellen voor financiering zonder extra 
zekerheidseisen, zoals een borgstelling, zijn minimaal 20% solvabiliteit en minimaal 10% rentabiliteit. 
Wanneer slechts aan een van beide criteria voldaan wordt, moet u rekening houden met extra 
zekerheidseisen van de bank. Als aan geen van beide criteria voldaan wordt, zal het verkrijgen van 
een externe financiering moeilijk zijn.  
Ook het Waarborgfonds Kinderopvang houdt criteria aan voor de solvabiliteit en rentabiliteit om de 
financierbaarheid kinderopvangorganisaties te bepalen. Voor de solvabiliteit geldt een minimum van 
10% en voor de rentabiliteit minimaal 2%. Of u al dan niet voldoet aan de criteria zegt overigens nog 
niet of u al dan niet een financiering en/of borgstelling krijgt. Voor dat besluit wordt altijd uw volledige 
businessplan beoordeeld.  
 

  Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark (fictief) 

Voldoet aan beide 
criteria  

 10,0%  25,0%  

Voldoet alleen aan 
solvabiliteit  

Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

25,0%  25,0%  

Voldoet alleen aan 
rentabiliteit  

 2,5%  25,0%  

Voldoet aan geen 
van beide criteria  

 62,5%  25,0%  

Tabel 6: financierbaarheid  
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2.4 Liquiditeit 
In tabel 7 leest u de liquiditeit van uw organisatie af. De liquiditeit geeft aan in welke mate uw 
organisatie op een bepaald moment aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Met andere 
woorden: heeft de organisatie voldoende werkkapitaal? Dit wordt als volgt berekend:  
 

Vlottende activa + liquide middelen  
Kort vreemd vermogen  

 
Voor een organisatie is het van belang dat de optelsom van de vlottende activa en de liquide middelen 
minimaal gelijk is aan de vlottende passiva. Dan kan ze aan haar kortlopende verplichtingen voldoen. 
De liquiditeitswaarde zou dus tenminste 1 moeten zijn.  
 

 
 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark (fictief) 

Liquiditeit  1,2  1,3  1,3  

Tabel 7: liquiditeit  
 
De liquiditeitswaarde van Kinderopvang Het Voorbeeld is met 1,2 hoger dan 1. Dit betekent dat de 
liquide positie zodanig is dat aan de kortlopende verplichtingen kan worden voldaan. Oftewel, als alle 
schuldeisers met een kortlopende schuld nú het verschuldigde bedrag opeisen zijn er voldoende 
middelen beschikbaar om deze te voldoen.  
 
TIP Omdat de liquiditeitswaarde net als de balans een momentopname is, zou u een 
liquiditeitsprognose kunnen opstellen, die u periodiek actualiseert. Zo krijgt u een reëel beeld van de 
liquiditeitsontwikkeling en kunt u hierop sturen.  
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2.5 Debiteurentermijn 
De debiteurentermijn geeft inzicht in het aantal dagen uw organisatie (gemiddeld) moet wachten op 
betaling door de klant. In tabel 8 leest u de debiteurentermijn van uw organisatie af. Een 
debiteurentermijn van 14 dagen (of minder) wordt over het algemeen als bedrijfsmatig verantwoord 
beschouwd. Hoe korter de termijn, hoe beter voor de financiële positie van de organisatie. De 
berekening - op basis van de post debiteuren uit de balans - is als volgt:  
 

Debiteuren x 365 dagen  
Totale bedrijfsopbrengsten  

 

 
 
 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark (fictief) 

Debiteurentermijn  5  7   7 

Tabel 8: debiteurentermijn  
 
De gemiddelde debiteurentermijn van Kinderopvang Het Voorbeeld ligt met 5 dagen in lijn met de 
gebruikelijke 14 dagen. Dit heeft een positief effect op uw liquiditeitspositie.  
 
TIP Een strak gecoördineerd debiteurenbeleid draagt bij aan de instandhouding van deze gemiddelde 
debiteurentermijn.  
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2.6 Aflossingscapaciteit 
In tabel 9 wordt de aflossingscapaciteit van uw organisatie in beeld gebracht. De aflossingscapaciteit 
is de financiële ruimte die uw organisatie heeft om aan haar aflossingsverplichtingen te voldoen. Om 
een goed inzicht voor de gehele onderzoeksgroep te verkrijgen, is voor de volgende formule gekozen 
(aflossingscapaciteitsratio):  
 

Aflossingscapaciteit  
Aflossingsverplichting  

 
De aflossingscapaciteit is berekend op basis van de toevoeging aan het eigen vermogen plus de 
afschrijvingen. De aflossingsverplichtingen zijn herleid uit de jaarrekeningen (specificaties van de 
leningen). Een groot aantal kinderopvangorganisaties neemt de aflossingen voor het komende 
boekjaar op onder de kortlopende schulden. Dit geeft een helder beeld van de verplichtingen die 
binnen een jaar staan te gebeuren en maakt de berekening van werkkapitaal zuiverder. Een uitkomst 
groter of gelijk aan 1 betekent dat uw organisatie aan haar aflossingsverplichtingen kan voldoen.  
 

 
 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark (fictief)

Aflossingscapaciteit  2,4  4,0  4,0 

Tabel 9: aflossingscapaciteit  
 
Met een aflossingscapaciteit van 2,4 heeft Kinderopvang Het Voorbeeld voldoende middelen 
beschikbaar om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen.  
 
TIP: als er vermogensonttrekking na de balansdatum gepland is (zoals dividenduitkering), betrek dit 
dan in de berekening voor een volledig beeld van de aflossingscapaciteit.  
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2.7 Opbouw verlies- en winstrekening 
Waar de balans en alle afgeleide kengetallen betrekking hebben op de financiële situatie binnen de 
organisatie op een bepaalde datum, geeft uw verlies- en winstrekening inzicht in de gerealiseerde 
exploitatie over een heel boekjaar. Aan tabel 10 leest u de opbouw van de verlies- en winstrekening 
van uw organisatie af.  
Heeft u lagere of juist hogere procentuele personeelslasten dan uw vergelijkingsgroepen? Dan heeft 
dit respectievelijk een positieve of negatieve bijdrage aan uw resultaat. Per kostensoort kunt u zo zien 
waar uw organisatie beter of slechter presteert dan uw vergelijkingsgroepen en hoe uw resultaat tot 
stand komt.  
 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark  

Omzet  99,5%    

Overige opbrengsten  0,0%    

Subsidies  0,0%    

Rentebaten  0,5%    

Buitengewone baten  0,0%    

Totale baten  100,0%    

    

Personeelslasten  61,1%    

Huisvestingslasten  6,0%    

Afschrijving o.g.  4,1%    

Afschrijving overige  7,3%    

Overige bedrijfslasten  17,3%    

Rentelasten  0,5%    

Rentelasten hypothecaire 
lening(en)  

2,4%    

Buitengewone lasten  0,0%    

Totale bedrijfslasten  98,6%    

    

Resultaat voor privé/vpb  1,4%    

Privé-onttrekkingen  0,0%    

Vennootschapsbelasting (vpb)  0,1%    

Resultaat na privé/vpb  1,3%    

    

Uitgekeerd dividend  0,0%    

Alleen deelnemers aan de 
Benchmark Kinderopvang 
die het benchmarkrapport 
bestellen hebben beschikking 
over deze cijfers. 

Tabel 10: verlies- en winstrekening  
 
In de verlies- en winstrekening van Kinderopvang Het Voorbeeld valt op dat de volgende lasten 
procentueel hoger  zijn dan in de vergelijkingsgroep:  
- Overige bedrijfslasten  
 
Terwijl de volgende lasten procentueel lager zijn dan de vergelijkingsgroep:  
- Personeelslasten  
- Huisvestingslasten  
 
Als gevolg hiervan is het rendement van Kinderopvang Het Voorbeeld procentueel lager dan in de 
vergelijkingsgroep.  
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2.8 Tarieven kinderopvang 
In tabel 11 worden de tarieven van uw organisatie vergeleken met het gemiddelde tarief van de 
benchmark en het maximale uurtarief dat voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.  
 

 Kinderopvang 
Het Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep Alle deelnemers 
benchmark 
(fictief) 

Maximaal vergoed 
uurtarief voor 
kinderopvangtoeslag  

Dagopvang 
(Euro)  

6,36  6,28  6,28 6,36  

Buitenschoolse 
opvang (Euro)  

6,13  6,22  6,22  5,93  

Tabel 11: tarieven  
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2.9 Gouden balansregel 
De gouden balansregel gaat uit van evenwicht in de balans tussen de activa en de middelen waarmee 
ze worden gefinancierd. Vaste activa en de constant aanwezige vlottende activa zouden met eigen 
vermogen of lang vreemd vermogen gefinancierd moeten worden; de overige vlottende activa kunnen 
met kort vreemd vermogen worden gefinancierd. De verhouding wordt uitgedrukt in de gouden 
balansratio. Volgens de gouden balansregel moet deze ratio kleiner dan één zijn. Dan is er namelijk 
een overschot aan lang vermogen waarmee ook de vlottende activa kunnen worden gefinancierd. Een 
lagere waarde van de gouden balansratio betekent een hogere liquiditeit en een sterkere 
liquiditeitspositie.  
 

Vaste activa  
(eigen vermogen + voorzieningen + langlopende schulden)  

 

 Kinderopvang Het 
Voorbeeld  

Vergelijkingsgroep  Alle deelnemers 
benchmark  

Immateriële activa  0,1%    

Materiële vaste activa  85,8%    

Financiële vaste activa 0,0%    

Vlottende activa  4,5%    

Liquide middelen  9,7%    

Totale activa  100,0%    

    

Aansprakelijk 
vermogen*  

29,6%    

Voorzieningen  4,9%    

Lang vreemd 
vermogen  

53,2%    

Kort vreemd 
vermogen  

12,3%    

Totaal passiva  100,00 %    

    

Gouden balansratio  1,0    

Alleen deelnemers aan de 
Benchmark Kinderopvang 
die het benchmarkrapport 
bestellen hebben beschikking 
over deze cijfers. 

Tabel 12: gouden balansregel  
* Het aansprakelijk vermogen is het eigen vermogen inclusief de eventuele achtergestelde leningen.  
 
De gouden balansratio van uw organisatie is 1,0. Dit betekent dat er voldoende langlopende middelen 
zijn om de vaste activa en een deel van de vlottende activa te financieren. Niet alleen is de balans zo 
op orde, maar tevens leidt dit tot een gezonde liquiditeitspositie.  
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Afsluiting 
 
Wij hopen dat u aan de hand van dit benchmarkrapport meer inzicht heeft verkregen in de financiële 
situatie van uw organisatie en hoe deze zich verhoudt tot collega organisaties. Heeft u naar aanleiding 
van uw bevindingen vragen of de behoefte om met een deskundige te sparren? Neem dan contact op 
met Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang via info@ruimte-ok.nl .  
Heeft u tips of opmerkingen over het rapport zelf? Wij ontvangen ze graag per e-mail: 
info@benchmarkkinderopvang.nl .  
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