
Voorstel tarief HbH 2020 en verder 
 

In de ontwikkeltafel (OT) Tarief HbH (Ondersteuning bij huishouden) is gesproken over het 
tarief vanaf 2019 en verder. Daarbij zijn er nog drie punten die uitgewerkt zouden worden: de 
inzetmix van het personeel over de verschillende loontreden, de ingangsdatum van de 
eerstvolgende indexering en de afronding van het tarief i.v.m. deelbaarheid door 60. 
Het overleg over deze punten is opgeschort in afwachting van de uitkomsten van de 
ontwikkeltafel indexering over het te hanteren indexeringspercentage. 
 
Inmiddels heeft het Pho besloten om jaarlijks achteraf te indexeren op basis van de OVA, 
waarbij de indexering 0,5 procentpunt wordt verlaagd bij een verwacht negatief accres op de 
uitkering uit het gemeentefonds. 
De tarieven van de overige contracten Wmo worden met ingang van 1-1-2020 geïndexeerd. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de overige Wmo-tarieven sinds 2015 nog nooit zijn 
geïndexeerd. Voor deze producten zijn per datum 1-1-2019 voor het eerst reële tarieven 
vastgesteld.  
 
 

1. Inzetmix personeel. 

 
Om het tarief HbH zo reëel mogelijk te berekenen dient rekening gehouden te worden met 
de inzetmix. Deze is opgevraagd bij de aanbieders van de fysieke OT. Van Proteion, TZorg 
en Buurtzorg hebben we de inzetmix over 2019 ontvangen, Proteion heeft daarnaast ook 
een prognose voor de inzetmix van 2020 gegeven. 
 
De inzetmix is natuurlijk altijd een momentopname. Uit de aangeleverde cijfers kunnen we 
concluderen dat het grootste deel van het HbH personeel in de loontrede zit volgens het 
doorgroeiscenario van de cao (per 1-4-2019 trede 2, per 1-4- 2020 trede 3, per 1-4-2021 
trede 4 en per 1-4-2022 trede 5). Eén aanbieder geeft aan ook personeel boven loontrede 5 
te betalen, voor de berekening is dat aandeel toegevoegd aan loontrede 5. 
 
In bijlage 1 is een berekening gemaakt van de “feitelijke” gemiddelde inzetmix over 2019, 
waarbij we er van zijn uitgegaan dat de omvang van de personeelsbestanden van Proteion, 
TZorg en Buurtzorg zich verhouden als 3:2:1. 
Deze “feitelijke” gemiddelde inzetmix voor 2019 komt uit op: 
 

Trede  

00 9,1% 

01 11,0% 

02 47,9% 

03 12,2% 

04 4,0% 

05 15,7% 

 100,00% 
 
Voor de berekening van het op basis van de inzetmix gewogen uurtarief stellen we voor om 
de inzetmix voor 2020 en verder fictief als volgt bepalen: 
  



 

1-4-2020  1-4-2021  1-4-2022 

Trede   Trede   Trede  

00 10%  00 10%  00 10% 

01 10%  01 10%  01 10% 

02 10%  02 10%  02 10% 

03 50%  03 10%  03 10% 

04 10%  04 50%  04 10% 

05 10%  05 10%  05 50% 

 100,00%   100,00%   100,00% 
 
 
Op basis van deze fictieve inzetmix kan het gewogen uurloon per 1-4- van elk jaar dan als 
volgt worden berekend: 

trede   2020 

aandeel 
gewogen 
uurloon 

 
2021 

aandeel 
gewogen 
uurloon 

 

2022 
en 
verder 

aandeel 
gewogen 
uurloon 

0 10,76 10% 1,08 
 

10% 1,08 
 

10% 1,08 

1 11,30 10% 1,13 
 

10% 1,13 
 

10% 1,13 

2 11,84 10% 1,18 
 

10% 1,18 
 

10% 1,18 

3 12,38 50% 6,19 
 

10% 1,24 
 

10% 1,24 

4 12,92 10% 1,29 
 

50% 6,46 
 

10% 1,29 

5 13,45 10% 1,35 
 

10% 1,35 
 

50% 6,73 

     100% 
  

 100% 
  

 100%  

 Gewogen uurloon   12,22 
  

 12,43 
  

12,65 
  
Met deze uurlonen is vervolgens het mengtarief voor 2020, 2021 en 2022 berekend en het 
tarief 2023, zonder de reguliere loon-/prijs indexering. 
 
Dit leidt tot mengtarieven van: 
Mengtarief 2020: € 28,82 
Mengtarief 2021: € 29,34 
Mengtarief 2022: € 29,76 
Tarief 2023:  € 29,86 
 
 

2. Indexering 
 
Een jaarlijkse indexering betekent dat tarieven steeds op 1 januari van een jaar geïndexeerd 
worden. Op die manier wordt een eventuele prijsontwikkeling die gedurende een jaar 
plaatsvindt, verwerkt in de indexering per 1 januari van het volgende jaar. 
Zoals aangegeven zijn voor de overige Wmo-producten reële tarieven vastgesteld per datum 
1-1-2019. Voor HbH is in het mengtarief 2019 al rekening gehouden met een verhoging 
vanaf 1-7-2019 i.v.m. de aflopende cao, hiervoor is de OVA-indexering gebruikt van 3,98%. 
Daarmee is dus vooruitgelopen op de indexering die voor de overige Wmo-producten op 
1 januari 2020 ingaat.  
 
Om de systematiek van loon-/prijscompensatie gelijk te trekken met de overige tarieven, en 
daarmee de positie van de HbH-aanbieders ook gelijk te maken aan de positie van de 



andere aanbieders, stellen we voor om het tarief HbH vanaf 1-1-2021 te indexeren met het 
OVA percentage welk wordt gepubliceerd in september van het voorafgaande jaar. 
Dit betekent, dat voor de berekening van het mengtarief 2020 het tarief over de periode 1-7-
2019 als starttarief geldt en dat vanaf 1-4-2020 met het op basis van de inzetmix gewogen 
uurtarief wordt gerekend. 
 
In de bijlage is de berekening van het mengtarief voor 2020, 2021 en 2022 en het tarief voor 
2023 opgenomen. Vanaf 2021 worden de berekende mengtarieven dan verhoogd met de 
indexering volgens het Pho-besluit. 
 
Voorstel is om de tarieven gedurende de looptijd van de huidige overeenkomsten, dus 
uiterlijk t/m 2021, volgens dit systeem te bepalen. 
Bij de voorbereiding van de nieuwe overeenkomsten vanaf 2022 kan dan worden gecheckt 
of het op deze manier bepaalde tarief gelet op de daadwerkelijke inzetmix, nog als reëel te 
beschouwen is. 
 
Door de aanbieders is eerder gesteld, dat zij bij deze werkwijze een jaar indexering zouden 
missen, hetgeen volgens hen tot financiële problemen leidt. 
Met de tariefbepaling zoals voorgesteld, is een loon-/prijsontwikkeling van 3,98% over de 
hele periode tussen 1-7-2019 en 1-1-2021 sowieso afgedekt. Er ontstaat pas een risico voor 
de aanbieders als de loon-/prijsontwikkeling gedurende die hele periode meer bedraagt dan 
3,98%. In het tarief is een opslag verdisconteerd voor risico en winst van 3%. Dat percentage 
is mede bedoeld om tussentijdse risico’s op te vangen. Wij denken daarom met dit voorstel 
reële tarieven te bieden, ook voor 2020 en 2021. 
 
 

3. Afronding tarief 
 
Een van de onderwerpen waarover deze ontwikkeltafel nog een uitspraak moet doen, is de 
vraag hoe we omgaan met de afronding van het tarief i.v.m. de deelbaarheid door 60. 
 
We hebben een (fictieve) berekening gemaakt wat de gevolgen zouden zijn van afronding 
van het tarief zodat het deelbaar is door 60 (zie bijlage.) 
Naar onze mening is elke drempel voor niet-afronding die we zouden voorstellen arbitrair. Bij 
huishoudelijke hulp gaat het, in tegenstelling tot alle andere Wmo-producten om één 
eenduidig product met één tarief. Dat betekent dat wanneer het tarief niet wordt afgerond, er 
per aanbieder één factuur per gemeente achteraf moet worden ingediend en door de 
gemeente verwerkt voor het afrondingsverschil tot hele centen. 
In onze ogen wegen de extra werkzaamheden van het indienen en verwerken van één 
factuur per aanbieder achteraf, niet op tegen de financiële gevolgen voor aanbieders en 
gemeenten van afronding naar een door 60 deelbaar tarief. 
Wij stellen daarom voor het tarief niet af te ronden en de huidige werkwijze te handhaven. 


