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Overleg Tarifering HbH 2019 
Overleg op: 09-10-2018. 
 
Aanwezig: 
Aanbieders 
Roel Geujen (Proteion)  
Bart Hoefnagel (TZorg)  
Yvonne van de Stay (Thuiszorg de Helpende Hand)  
José Hogenboom (ST. Josef Wonen) 
 
MGR en gemeenten 
Jean-Paul Degen (MGR)  
Wil van Horck (Venlo) 
Tim van Eerden (Beesel) 
 
Voor aanvang algemene vraag: 
Als cliënten verhuizen wordt niet altijd opnieuw een gesprek gepland om te kijken of de indicatie 
aangepast dient te worden. Inwoners gaan hierdoor soms kleiner wonen en hebben een te hoge 
indicatie. Vanuit de hulpen is dit lastig om aan te geven richting gemeente. Voornamelijk in grote 
gemeenten zoals Venlo en Peel & Maas komt dit regelmatig voor. 
 
Reactie: Normaal gesproken wanneer iemand verhuist wordt er een nieuw gesprek gepland, hierin is 
de gemeente vrij hoe ze dit willen doen, te denken aan dossier/telefonisch/huisbezoek. Vanuit 
gemeente wordt soms wegens drukte hier onvoldoende aandacht aan besteed. Het liefst zouden we 
wederzijds vertrouwen zien dat wanneer een hulp aangeeft dat meer ondersteuning nodig is dat deze 
melding serieus genomen en onderzocht wordt maar ook anderzijds. Hulpen worden uitgenodigd om 
deze meldingen toch te melden bij de gemeenten (anoniem is hierin mogelijk). Venlo en Peel&Maas 
worden over bovenstaande ingelicht. 
 
Vragen over voorgestelde tijdspad  
Waar staat RWG voor 

- RWG = Regionale Werkgroep. 
 
Er waren geen verdere vragen op het voorgestelde tijdspad. 
 
Planning 
Planning voor ontwikkeltafel is uitgelegd. Aangegeven dat we (vanuit gemeente maar ook van 
aanbieders kant) het liefst eind november definitief uurtarief hebben vastgesteld in het PHO. PHO 
besluit uiteindelijk of het tarief vastgesteld wordt, vanuit de ontwikkeltafel wordt een voorstel gedaan. 
Uiterlijk kan het uurtarief in januari vastgesteld worden, zodat bij de eerste declaratie over de maand 
januari het juiste gefactureerd kan worden. 
 
Uurtarief bespreking 
Afgesproken is, dat we weer uitgaan van een mengtarief waarbij we dezelfde berekening volgen als 
vorig jaar. Namelijk tarief 1 keer aantal maanden tarief 2 keer aantal maanden tarief 3 maal aantal 
maanden delen door drie. 
Wanneer mogelijk proberen we het uurtarief deelbaar te houden door 60 gezien dit prettiger is voor de 
backoffice in de verwerking. Dit zal echter niet leidend zijn. Wanneer dit niet mogelijk is dan kan net 
zoals vorig jaar het niet gefactureerde bedrag 1-malig gefactureerd worden. 
 
Er staat benoemd dat de bruto uurloon 12,43 is, dit moet 12,38 zijn. 

- Bruto uurloon in aantekeningen voor tarief wordt aangepast naar 12,38 (volgens cao) 
 
Werkgeverslasten veranderen, deze zijn nog niet vastgesteld. Verwachting is: 
Werkgeverslasten veranderen. 
WA 6,67 naar 6,79% 
WW 2,85 naar 3,25% 
W 6,9 % naar 6,95% 
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- Hier kan met berekening van tarief nog geen rekening mee gehouden worden. Wanneer de 
percentages bekend zijn dan zullen deze meegenomen worden in het tarief. Bekendmaking 
van percentages zal in de Staatscourant plaatsvinden in november. 

 
 
Er is te vroeg een periodiek erbij geplaatst, deze is nu per 1 januari berekend deze hoort per 1 april. 

- Het concept uurtarief wordt aangepast waarbij de periodiek vanaf 1 januari tot 1 april wordt 
aangepast naar 1 en van 1 april t/m 31 december naar 2. 

 
Met het percentage verlof dagen is geen rekening gehouden met het verschil tussen jongeren en 
ouderen, betekende dat de extra leeftijdsdagen voor ouderen niet zijn meegerekend. 

- Bij de oude berekening van het verlof percentage is hier door het VNG geen verschil in 
gemaakt. Dit moet bij de nieuwe berekening wel gebeuren. Verlofpercentage kan tussen 
minimaal 13,03% (huidig) tot maximaal 13,59% (indien 100% personeel 50+ is). Aan 
aanbieders is gevraagd om aantal FTE oudere werknemers te delen zodat dit verlof 
percentage aangepast kan worden. 

 
Ziekteverzuim is te laag, deze dient naar 6,93% gewijzigd te worden 
- 6,67 zal omgezet worden naar 6,93%  
 
Overhead van 14% is niet voldoende voor iedere aanbieder 
- 14% is een gemiddelde wat eerder berekend is en wat we blijven volgen. Er is gekozen voor 1 tarief 
Wanneer mogelijk uurtarief delen door 60 gezien dit administratief. 
 
Aan de hand van bovenstaande aantekeningen zal een nieuw tarief berekening plaatsvinden en 
opgestuurd worden ter goedkeuring. 
 
Doorontwikkeling 
Vanuit aanbieders HbH en Portefeuillehouders is de vraag om gezamenlijk om tafel te gaan om de 
doorontwikkeling te bespreken. Hier wordt een afspraak voor gepland. 
 


