
 
 

OT Tarief HbH - overleg 20 november 2018 
 
Aanwezig: 
Roel Geujen (Proteion Schoon)  
Bart Hoefnagel (T-zorg)  
Yvonne van de Stay (Thuiszorg de Helpende Hand)  
José Hogenboom (St. Josef Wonen) 
Henny Roorda (Buurtzorg) 
Wil van Horck (Venlo) 
Tim van Eerden (Beesel) 
Getty Schuiling (MGR)  
 
 
Agenda 

 bespreken input virtuele ontwikkeltafel  

 bepalen definitief voorstel aan de regiogemeenten. 
 
 
Input virtuele ontwikkeltafel 
1. Voorgesteld tarief van € 26,70 is niet kostendekkend (Buurtzorg). 

Het voorgestelde tarief komt - bij berekening op basis van de huidige percentages - uit op € 27,23. 
Dit tarief is wel acceptabel voor Buurtzorg. 
 

2. Werkgeverslasten (T-zorg) 
Het tarief voor 2019 wordt gebaseerd op de werkgeverslasten van 2019. Omdat deze nog niet zijn 
vastgesteld, is in het rekenvoorbeeld gebruik gemaakt van de werkgeverslasten voor 2018. 
 

3. Indexering 2019 (T-zorg) 
T-zorg zou graag zien dat het tarief in januari voor een half jaar wordt vastgesteld, en in juli wordt 
geïndexeerd aan de hand van de nieuwe cao. De gemeenten en de andere aanbieders stellen het 
tarief liever in één keer voor het hele jaar vast. Dit geeft financiële duidelijkheid, scheelt 
administratieve lasten, en voor  de gemeenten  ook extra aanpassingswerkzaamheden met 
betrekking tot de PGB-tarieven (zijn aan de HbH-tarieven gekoppeld). Zij nemen daarbij voor lief 
dat het nieuwe cao-indexpercentage kan/zal afwijken van het OVA-indexpercentage. T-zorg 
accepteert dit standpunt. 
 

4. Indexering 2020 en verder (T-zorg) 
De gemeenten willen voor alle producten in de Wmo-overeenkomst dezelfde indexering hanteren, 
met als doel eenvoudigheid van de overeenkomst, weten waar je aan toe bent, lage 
administratieve lasten. Het niet werkbaar om voor ieder Wmo-product en -tarief afzonderlijk de 
cao-ontwikkelingen te volgen. De aanbieders krijgen het indexadvies voor de Wmo-producten 
toegestuurd. 
 
De gemeenten geven aan dat de jaarlijkse indexering dient ter dekking van de normale cao-
ontwikkelingen. Mochten zich ‘abnormale’ ontwikkelingen voordoen, dan zullen gemeenten en 
aanbieders om de tafel gaan om te bekijken wat dat voor het tarief betekent. De gemeenten 
erkennen dat de jaarlijkse verhoging van de loontrede/functiegroep niet een normale cao-
ontwikkeling is. Deze vormt dus een extra tariefverhogend criterium, naast de ‘normale’ 
indexering. 
 
De aanbieders vrezen dat ze als gevolg van de overstap van ‘vooraf indexeren’ naar ‘achteraf 
indexeren’ in 2020 in financiële (overbruggings)problemen zullen raken. De gemeenten zijn bereid 
om met de aanbieders te onderzoeken welke gevolgen de overstap kan hebben en hoe deze 
gevolgen kunnen worden opgevangen of verkleind. De tafel houdt het voorstel omtrent indexering 
aan en praat er in 2019 over verder. 

 
 
Definitief voorstel 
De tafel handhaaft haar voorstel over het tarief HbH en leidt het door naar de regiogemeenten. Ze 
houdt haar voorstel over de indexering van het tarief aan. 
 



 
 

Vervolg 
Volgende bijeenkomst: 15 januari, 15.30 - 17.00 uur in Venray. 
Twee weken van tevoren leveren de gemeentelijke deelnemers aan de tafel een fictieve doorrekening 
aan van de gevolgen van een jaar ‘stilstand’ in indexering. Als er inderdaad aanwijzingen zijn voor een 
financieel probleem, doen ze ook een voorzet voor de opvang/verkleining daarvan. 


