
 

 
 
Adviestabellen 2023 behorende bij Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders 
Kinderopvang 
 
 
Voor u ligt de geactualiseerde tabellen voor 2023 behorende bij de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 
Bestuurders Kinderopvang 2015. Wederom heeft VTOI-NVTK aan Berenschot opdracht gegeven om 
een benchmark toe te passen op de salaristabellen en de bedragen te indexeren.  
 
Voor de indexatie is bij vaststelling van de Richtlijn gekozen voor de CBS prijsindexcijfers voor 
consumenten. In 2022 is deze index echter zeer hoog door de huidige inflatie. Vrijwel geen enkele 
organisatie in Nederland zal de inflatie volledig kunnen/gaan compenseren. Om tot een realistischer 
indexatiegetal te komen heeft Berenschot twee invalshoeken genomen, die beide relateren aan 
loonstijgingen. Berenschot heeft allereerst gekeken naar de index voor loonstijgingen over alle 
sectoren heen van het CBS om een algemene richting te verkrijgen. Deze is, volgens de laatste 
gegevens bekend op 1 november 2022, 3,6% ten opzichte van een jaar eerder. Een ander logisch 
ijkpunt zou volgens Berenschot de cao’s in de sectoren primair en voortgezet onderwijs zijn, die per 
juni 2022 de salarissen met 4,75% hebben laten stijgen. De brede verwachting is dat het overall 
stijgingspercentage van de lonen uiteindelijk richting 2023 hoger zal worden dan 3,6%. Die trend 
blijkt onder andere uit recent uitonderhandelde cao’s, die bijna allemaal hogere jaarlijkse stijgingen 
kennen dan dat. In dit licht, samen met de onzekerheid van deze tijd, heeft Berenschot een 
indexeringspercentage van 4,75 toegepast. 
 
De richtlijn is een leidraad. Het blijft de bevoegdheid van de intern toezichthouder om de 
arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder vast te stellen. 
 
 
 
Namens VTOI-NVTK 
 
 
Geert van der Tang, directeur 
 
 
  



 

      

 
 
 

Bedragen 
2022   

Bedragen 
2023   

              

      Min  Max Min Max 

  168      
A    € 38.166 € 50.889 € 39.979 € 53.306 

  193      
B    € 43.674 € 58.232 € 45.749 € 60.998 

  222      
C    € 47.249 € 62.997 € 49.494 € 65.990 

  256      
D    € 53.143 € 70.858 € 55.667 € 74.224 

  294      
E    € 58.266 € 77.686 € 61.033 € 81.376 

  338      
F    € 64.545 € 86.057 € 67.611 € 90.145 

  389      
G    € 70.150 € 93.533 € 73.482 € 97.976 

  447      
H    € 76.621 € 102.161 € 80.261 € 107.013 

  515      
I    € 91.599 € 122.133 € 95.950 € 127.934 

  592      
J    € 112.544 € 150.061 € 117.890 € 157.189 

  681      
K    € 125.997 € 167.997 € 131.982 € 175.977 

  783      
L    € 139.033 € 185.376 € 145.637 € 194.181 

  900      
M    € 160.106 € 213.472 € 167.711 € 223.612 

 1.036      
 


