
Mijn kind gaat naar 
de kinderopvang in Someren
Senzer helpt daarbij

www.senzer.nl
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Inleiding
Mijn kind gaat naar 
de kinderopvang

Heb je kinderen in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar en 
maak je al gebruik van kinderopvang? Of ga je voor 
het eerst gebruik maken van kinderopvang? Dan 
kun je van Senzer een tegemoetkoming krijgen in de 
kosten van je eigen bijdrage. 

Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, helpen 
wij je graag bij het regelen van kinderopvang. In 
de volgende 4 stappen kun je kinderopvang en de 
vergoedingen vanuit de Belastingdienst en Senzer 
aanvragen.

Stappen: 

 Kies een kinderopvanglocatie

 Sluit een contract af met de kinderopvangorganisatie

 Vraag kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst

 Vraag een aanvullende vergoeding aan vanuit Senzer
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 Kies een locatie
Waar vind je de 
kinderopvanglocaties?
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Op deze plattegrond zie je welke 
kinderopvangorganisaties dichtbij 
jouw huis of werk zitten. Om 
een keuze te maken, kun je op 
alle locaties een rondleiding en 
kennismakingsgesprek krijgen. 

Voor locaties van gastouderopvang of 
buitenschoolse opvang kijk je hier:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
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KDV 't Drempeltje
Laan ten Roode 32,5711 GC Someren
Contactpersoon: Roosje Verhees
Telnr. 06 13 21 02 30| E-mail: roosje.verhees@norlandia.nl

Korein kinderplein Acaciaweg
Acaciaweg 24, 5711 CM Someren
Contactpersoon: Edith Hoeks
Telnr. 0493 440 177 | E-mail: e.hoeks@koreinkinderplein.nl

Korein kinderplein Avennelaan
Avennelaan 17, 5711 BB Someren
Contactpersoon: Edith Hoeks
Telnr. 0493 492 001| E-mail: e.hoeks@koreinkinderplein.nl

KDV Ziezo 
Sluisstraat 30, 5712 BG Someren
Contactpersoon: Saskia van Lieshout
Telnr. 0493 490 433 | E-mail: info@kinderdagverblijfziezo.nl

Ziezo kinderopvang
Dommel 20, 5711 KT Someren
Contactpersoon: Saskia van Lieshout
Telnr. 0493 490 433 | E-mail: info@kinderdagverblijfziezo.nl

KDV't Rendal
Offermansstraat 9a, 5715 AM Lierop
Contactpersoon: Roosje Verhees
Telnr. 06 13 21 02 31 | E-mail: roosje.verhees@norlandia.nl
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De kinderopvangorganisatie helpt je 
met het opstellen van het contract.

De kinderopvangorganisatie kijkt 
samen met jou naar je werkdagen, 
tijden en weken waarin jij 
kinderopvang nodig hebt. 

De volgende gegevens zijn nodig:
• Je werkdagen, werktijden, 

maanden 
• Naam van je kind
• Geboortedatum van je kind
• Jouw naam, adres, woonplaats, 

mail en telefoonnummer
• Je burgerservicenummer

 Sluit een contract af
Heb je een keuze gemaakt?
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 Vraag aan
Aanvragen van kinderopvang-  
toeslag bij de Belastingdienst
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Kinderopvangtoeslag is een bijdrage 
in de kosten van de kinderopvang. 
Je vraagt deze aan bij de 
Belastingdienst. Senzer ondersteunt 
je hierbij. 

Je kunt een afspraak maken met jouw 
participatiecoach voor ondersteuning 
vanuit Senzer.

Je hebt de volgende gegevens nodig:
• Contract van het kinderdagverblijf
• Je inkomensgegevens
• Je DigiD



 Vraag aan bij Senzer
Aanvullende tegemoetkoming 
op de kinderopvangtoeslag 
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Naast de kinderopvangtoeslag 
die je kunt aanvragen via de 
Belastingdienst, betaalt Senzer een 
aanvullende vergoeding rechtstreeks 
aan de opvangaanbieder, zodat je 
géén eigenbijdrage hebt. 

Neem hiervoor contact op met je 
participatiecoach.

Documenten 
• Ondertekend contract of 

plaatsingsovereenkomst van  
de kinderopvangorganisatie

• Kopie van de toegekende 
kinderopvangtoeslag vanuit de 
Belastingdienst

• Het ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier



Verandert er iets
in jouw situatie?
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Ga je meer/minder uren werken, 
stoppen met werken of verandert er 
iets in je inkomen?  

Geef deze wijzigingen dan zo spoedig 
mogelijk door aan:
• De kinderopvangorganisatie (de 

kinderopvangorganisatie helpt je 
hierbij)

• De Belastingdienst (Senzer helpt 
je hierbij)

• Én stuur het gewijzigde 
contract en de gewijzigde 
kinderopvangtoeslag van 
de Belastingdienst naar 
je participatiecoach of 
kinderopvang@senzer.nl (de 
participatiecoach helpt je hierbij)

Geen uitkering meer?

Dan kun je mogelijk via de 
Belastingdienst en de gemeente nog 
steeds een bijdrage krijgen in de 
kosten voor kinderopvang.

Wij verwijzen je graag naar 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit 
de gemeente. Jouw participatiecoach 
zal je hierover informeren.





Postadres
Postbus 272 
5700 AG Helmond

Bezoekadres 
Churchilllaan 109 
5705 BK Helmond

t. 0492 58 24 44
e. info@senzer.nl
www.senzer.nl


