
Voorstel ontwikkeltafel Tarief HbH betreffende het tarief HbH 2020 en 2021 
 
Vorig jaar heeft de ontwikkeltafel (OT) Tarief HbH (Ondersteuning bij huishouden) zich 
gebogen over het tarief HbH vanaf 2019 en verder. Er is een voorstel voorgelegd aan het 
Pho-SD voor het tarief 2019, dat in december 2018 door het Pho-SD is geaccepteerd.  
Het streven was om in het voorjaar van 2019 een voorstel voor het tarief voor 2020 en verder 
te ontwikkelen. Er zijn nog drie punten die daarvoor uitgewerkt moeten 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 eerder opgeschort in afwachting van de uitkomsten van de ontwikkeltafel 
indexering over het te hanteren indexeringspercentage. 
 
Inmiddels heeft het Pho-SD 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.  
 
In dit voorstel wordt het tarief HbH voor 2020 en 2021 vastgelegd.  
De ontwikkeltafel legt het volgende voorstel aan de gemeentebesturen voor: 
 

1. Inzetmix personeel. 
 
Om het tarief HbH zo reëel mogelijk te berekenen dient rekening gehouden te worden met 
de inzetmix. Proteion, TZorg en Buurtzorg hebben hun inzetmixen aan de gemeentelijke 
deelnemers van de tafel aangereikt, Proteion heeft daarnaast ook een prognose voor de 
inzetmix van 2020 gegeven. 
 
De inzetmix is natuurlijk altijd een momentopname. Uit de aangeleverde cijfers hebben de 
gemeenten geconcludeerd 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. 
 
Bij het bepalen van de “feitelijke” gemiddelde inzetmix over 2019 zijn de gemeenten ervan 
uitgegaan dat de omvang van de personeelsbestanden van Proteion, TZorg en Buurtzorg 
zich verhouden als 3:2:1. De “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 2021 fictief als volgt bepalen: 

1-4-2020  1-4-2021 

Trede   Trede  

00 10%  00 10% 

01 10%  01 10% 

02 8%  02 8% 

03 48%  03 6% 

04 8%  04 46% 

05 16%  05 20% 

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

trede   2020 

aandeel 
gewogen 
uurloon 

 
2021 

aandeel 
gewogen 
uurloon 

 0 10,76 10% 1,08 
 

10% 1,08 
 1 11,30 10% 1,13 

 
10% 1,13 

 2 11,84 8% 1,18 
 

8%% 1,18 
 3 12,38 48% 6,19 

 
6%% 1,24 

 4 12,92 8% 1,29 
 

46% 6,46 
 5 13,45 16% 1,35 

 
20% 1,35 

      100% 
  

 100% 
   Gewogen uurloon   12,28 

  
 12,53 

   
Met deze uurlonen is vervolgens het mengtarief voor 2020 en 2021 berekend en dit zou 
leiden  tot mengtarieven van: 
Mengtarief 2020: € 29,30 
Mengtarief 2021: € 29,78  
 
 

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.  
 
De aanbieders in de ontwikkeltafel hebben eerder gesteld, dat zij bij deze werkwijze een jaar 
indexering zouden missen, hetgeen volgens hen tot financiële problemen leidt. Om deze 
reden is eerder door de Ontwikkeltafel indexering in haar advies aan het Pho-SD de 
volgende passage opgenomen: “In het HbH-tarief voor 2019 is rekening gehouden met de 



kostprijsontwikkelingen gedurende dit jaar. Voor de overige tarieven wordt een eventuele 
prijsontwikkeling die gedurende 2019 plaatsvindt, verwerkt in de indexering vanaf 1 januari 
2020. Daarom lijkt het voor de hand te liggen om de indexering van het tarief HbH vanaf 1 
januari 2021 mee te laten lopen met de voorgestelde systematiek. Of dat echt kan, of dat 
een ingangsdatum per 1 januari 2020 beter past, wordt in de ontwikkeltafel HbH verder 
besproken”. 
 
Inmiddels hebben de aanbieders het ‘missen van een jaar’ als het tarief niet in 2020 wordt 
geïndexeerd, genuanceerd. Ze hebben begrip voor het streven naar uniformiteit en 
bevestigen dat er al een indexering in het tarief van 2019 is verwerkt. Tegelijkertijd blijft het 
niet indexeren van het tarief in 2020 een pijnpunt voor de aanbieders. Ze verwachten dat de 
cao met meer dat de OVA zal stijgen en ook daarnaast komt er veel op hen af, zoals 
bijvoorbeeld de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) met een transitievergoeding bij 
contractbeëindiging voor alle werknemers.  
 
Om de financiële druk voor de aanbieders niet onacceptabel groot te laten worden stelt de 
ontwikkeltafel voor dat het tarief voor HbH met een tussenstap naar uniforme indexering 
toegroeit: in 2019 is met ingang van 1 juli een OVA-indexering toegepast. Het voorstel is om 
de volgende indexering per 1 oktober 2020 in te laten gaan (in plaats van per 1 januari 
2021), en dan daarop volgende indexering per 1 januari 2022 te laten plaatsvinden. 
Om te voorkomen dat deze tussenstap leidt tot een tariefaanpassing gedurende het jaar, met 
als gevolg extra administratieve lasten, stelt de tafel vervolgens voor 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.  
 
In bijlage 1 is de berekening van het mengtarief voor 2020 en 2021 opgenomen. Het 
mengtarief voor 2020 bedraagt € 29,30 en dat voor 2021 € 29,78. In het tarief voor 2021 is 
de indexering nog niet verwerkt, dat gebeurt op het moment dat de OVA-index bekend is. 
 
Bij de voorbereiding van de nieuwe overeenkomsten vanaf 2022 kan worden gecheckt of het 
op deze manier bepaalde tarief gelet op de daadwerkelijke inzetmix, nog als reëel te 
beschouwen is. 
 
 

3. Afronding tarief 
 
Het laatste onderwerp waarover deze ontwikkeltafel een advies moet uitbrengen, 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 (bijlage 2). Naar de mening van de tafel 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. 


