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Bespreking conceptvoorstel  

 

Correcties op het concept tarief  

De percentages voor de sociale lasten en het verzuim zijn niet aangepast (worden geïndexeerd), ze 

zijn wel doorgerekend naar 2020 en verder. 

 

De eindejaarsuitkering en de vakantie-uitkering worden aangepast in verband met de geldende 

minimumbedragen volgens de cao.  

Eindejaarsuitkering (art 3.9 lid 4 cao): er zit een bodem in de eindejaarsuitkering, deze is  voor alle 

loontreden minimaal  € 13,17. 

Vakantietoeslag (art 3.11 lid 4 cao): er geldt een vast minimumbedrag. Vanaf 1 maart 2019 is dat 

€ 1947,98 voor een volledige fte.  

 

Doorberekening van de loontreden van de gewogen inzetmix in 2022: 

- titel: periodiek 4 moet 5 zijn 

- groene kopbalken: periodiek 3 en 4 moet 4 en 5 zijn 

 

Inzetmix 

De inzetmix voor 2019 is helder. De inzetmix voor de jaren 2020 en verder is een aanname. De 

aanbieders willen zich liever niet te ver in het voren vastleggen op de inzetmix. Omdat de 

overeenkomsten na 2021 aflopen, halen we de inzetmixen voor 2022 en 2023 uit het voorstel. 

 

Het voorstel gaat uit van een jaarlijkse uitstroom van 10% personeel uit trede 5. Dit klopt niet. In 

deze trede zitten mensen met vaste contracten, die niet snel uitstromen. Correcter zou zijn om de 

uitstroom over alle treden te verdelen. Bart doet hier een voorzet voor (bijlage). 

 

Indexering 

De aanbieders begrijpen dat de gemeenten hun positie gelijk willen trekken met die van de andere 

aanbieders. Ze zijn het ermee eens met de gedachte van uniformiteit. Alleen het moment waarop de 

eerste indexering plaatsvindt blijft een punt.  

 



De aanbieders nuanceren hun standpunt dat ze ‘een jaar missen’ als het tarief niet in 2020 wordt 

geïndexeerd. In het tarief van 2019 zit een namelijk een indexering met 3,98% OVA vanaf 1 juli. De 

opmerking in het voorstel dat een eventuele loon-/prijsontwikkeling boven 3,98% kan worden 

opgevangen met de opslag voor risico en winst vinden ze riskant. Deze opslag is daar niet voor 

bedoeld. De aanbieders verwachten dat de cao met meer dat de OVA zal stijgen en ook daarnaast 

komt er veel op de aanbieders af, zoals bijvoorbeeld de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) met een 

transitievergoeding bij contractbeëindiging voor alle werknemers.  

 

De OVA is niet 100% passend voor HbH omdat hij ook geldt voor verpleging en verzorging, die veel 

minder doorstroom hebben dan HbH en dus in verhouding veel minder kosten voor 

transitievergoedingen hoeven te maken. 

Ten gunste van het financiële plaatje speelt nog mee dat de overhead als percentage van de 

loonkosten is weergegeven. De overhead stijgt dus met deze kosten mee. 

 

Uiteindelijk komt de tafel tot het idee om  met een tussenstap naar de gelijktrekking van HbH met de 

andere aanbieders toe te groeien: In 2019 is met ingang van 1 juli voor HbH een OVA indexering 

toegepast. Het voorstel is om de indexering van 1 januari 2021 als tussenstap per 1 oktober 2020 in 

te laten gaan, en dan de daarop volgende indexering per 1 januari 2022 plaats te laten vinden. 

Om te voorkomen dat deze tussenstap leidt tot een tariefaanpassing gedurende het jaar, met als 

gevolg extra administratieve lasten, wordt  vervolgens voorgesteld om de indexering voor de periode 

1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 te verwerken in het mengtarief voor 2020 en daarvoor als 

percentage 2,5% te nemen. Vanaf 1 januari 2021 wordt het indexeringspercentage dan aangepast 

aan het correcte OVA-percentage: is dat meer dan 2,5%, dan wordt het tarief met ingang van  

1-1-2021 dienovereenkomstig bijgeplust, is het lager dan 2,5% dan wordt het tarief met ingang van 

1-1-2021 dienovereenkomstig verlaagd. 

 

Afronding tarief 

Geen opmerkingen. 

 

Verdere planning 

Het conceptvoorstel wordt op basis van het verslag en de voorzet van Bart aangepast en aan de 

virtuele ontwikkeltafel (VOT) voorgelegd. Vervolgens beoordeelt de ontwikkeltafel of de VOT-input 

aanleiding geeft om het voorstel nog op onderdelen aan te passen. Daarna legt ze haar definitieve 

voorstel ter besluitvorming aan de gemeentebesturen voor. 

 

planning: 

- VOT:   16 - 29 september 2019 

- ontwikkeltafel (ovb): 30  september 2019 

  



Bijlage: voorzet inzetmixen 

 

Inzetmix 1-4-2020 o.b.v. afronding 
  

Inzetmix 1-4-2021 o.b.v. afronding 

trede uurloon  aandeel aandeel gewogen 
  

trede uurloon  aandeel aandeel gewogen 

  1-10-2019 personeel uurloon   
  

  1-10-2019 personeel uurloon   

0 10,76 10% € 1,08   
  

0 10,76 10% € 1,08   

1 11,3 10% € 1,13   
  

1 11,3 10% € 1,13   

2 11,84 8% € 0,95   
  

2 11,84 8% € 0,95   

3 12,38 48% € 5,94   
  

3 12,38 6% € 0,74   

4 12,92 8% € 1,03   
  

4 12,92 46% € 5,94   

5 13,45 16% € 2,15   
  

5 13,45 20% € 2,69   

  totaal 100% € 12,28   
  

  totaal 100% € 12,53   

 


