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Samenvatting 

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein 
Limburg-Noord (MGR) is belast met de contractering van diensten 
op onder andere het gebied van maatschappelijke ondersteuning 
voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, 
Peel en Maas, Venlo en Venray. Venlo doet niet voor alle percelen 
mee aan de gezamenlijke contractering. De Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) verplicht gemeenten hiervoor reële tarieven te 
hanteren.  
 
Bureau HHM geeft in opdracht van Regio Limburg-Noord een advies 
over reële tarieven voor de percelen: begeleiding individueel, persoon-
lijke verzorging, dagbesteding, vervoer en logeren. Huishoudelijke hulp 
valt buiten de scope van het advies. Het adviestraject om te komen tot 
reële tarieven is begeleid door een fysieke ontwikkeltafel bestaande uit 
zes aanbieders van maatwerkproducten en een drietal medewerkers 
van de gemeenten. Daarnaast heeft de regio een virtuele ontwikkeltafel 
waar aanbieders zowel via een online omgeving als in een plenaire 
bijeenkomst kunnen reageren. De oprichting van de ontwikkeltafel is 
onderdeel van de inkoopafspraken.  
 
Om een advies te kunnen geven over reële tarieven heeft bureau HHM 
de volgende aanpak gevolgd: 
1. Kostprijsonderzoek onder alle aanbieders 
2. Vergelijking met referentiecijfers  
3. Plenaire bijeenkomst met de aanbieders van zowel de fysieke als 

virtuele ontwikkeltafel. 
4. Advies op basis van stap 1 t/m 3 

 
In totaal hebben 26 van de 102 uitgenodigde zorgaanbieders deel-
genomen aan het kostprijsonderzoek. Daarnaast hebben eveneens 
26 aanbieders deelgenomen aan de plenaire bijeenkomst. Dit betrof 
grotendeels dezelfde groep. Voor de onderdelen persoonlijke 
verzorging, vervoer en logeren was de respons te laag en/of te 
onvolledig om resultaten over te presenteren tijdens de plenaire 
bijeenkomst en in dit rapport. De resultaten voor individuele 
begeleiding en dagbesteding zijn wel gepresenteerd en geven een 
indicatie van de werkelijkheid.  
 
In de plenaire bijeenkomst en de virtuele ontwikkeltafel konden 
aanbieders reageren op de onderzoeksuitkomsten en eerste 
adviestarieven gebaseerd op de onderzoeksresultaten én 
referentiecijfers van elders. Op basis van de argumenten die tijdens de 
plenaire bijeenkomst en de virtuele ontwikkeltafel naar voren kwamen, 
hebben wij onze adviezen op punten bijgesteld. De tarieven voor 
persoonlijke begeleiding, vervoer en logeren adviseren wij voor 2019 
enkel te indexeren.  
 
Wij adviseren om voor 2019 te werken met de volgende tarieven: 
 

 Huidig 
tarief 2018 

Advies- 
tarief 2019 

Individuele begeleiding basis €  47,20 €  56,92 

Individuele begeleiding specialistisch €  67,50 €  65,79 

Persoonlijke verzorging basis €  46,00 €  47,70 

Persoonlijke verzorging basis plus €  49,00 €  50,81 
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 Huidig 
tarief 2018 

Advies- 
tarief 2019 

Dagbesteding licht €  7,50 €  7,24 

Dagbesteding midden €  11,00 €  10,22 

Dagbesteding zwaar €  15,00 €  13,92 

Vervoer basis1 €  12,50 €  13,13 

Vervoer rolstoel €  20,00 €  21,00 

Logeren licht €  64,00 €  66,37 

Logeren midden-zwaar €  125,00 €  129,63 

 
Naast adviestarieven heeft bureau HHM enkele aanbevelingen voor het 
vervolg geformuleerd: 
 Voltooi het transparante proces richting aanbieders met duidelijke 

communicatie over de definitieve tarieven 2019. 
 Overweeg om de tarieven in te laten gaan per 1 april, in plaats van 

1 januari, zodat de aanbieders voldoende tijd hebben om zich hier 
op in te richten. 

 Voer nader onderzoek uit naar vervoerstarieven en tarieven voor 
logeren.  

 Overweeg om de productbeschrijvingen te herijken. Het 
onderscheid tussen producten is nu voor aanbieders en de toegang 
niet altijd even duidelijk.  

 Ga niet alleen in gesprek over de prijs, maar zet vooral in op de 
kwaliteit van (efficiëntere) zorg en transformatie.  

                                                                    
1 Let op: bij vervoer voorlopig uitgegaan van indexatie 2018 + extra btw (samen 5%). Daarnaast adviseren we aanvullend onderzoek naar vervoer. 

 Heroverweeg of het overstappen van trajectfinanciering naar 
inspanningsgerichte (p*q) financiering de juiste wijze is om de 
uitgaven voor de gemeenten te beheersen.  
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1. Inleiding  

1.1  Aanleiding 
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg-
Noord (MGR) is belast met de contractering van diensten op het gebied 
van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Regio 
Limburg-Noord bestaat uit de gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray. Venlo doet niet voor 
alle percelen mee aan de gezamenlijke contractering.  
 
Voor diensten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) zijn gemeenten door de Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) reële kostprijs verplicht om een reële kostprijs te bieden.  
Regio Limburg-Noord heeft bureau HHM gevraagd hiervoor een advies 
te geven en hierbij de zorgaanbieders in de regio nadrukkelijk te 
betrekken via een kostprijsonderzoek. 
 
Het advies heeft betrekking op de percelen begeleiding individueel, 
persoonlijke verzorging, dagbesteding, vervoer en logeren. 
Huishoudelijke hulp valt buiten de scope van het advies.  

1.2 Reële tarieven 
De Algemene Maatregel van Bestuur die vanaf 1-7-2017 van kracht is, 
dwingt gemeenten bij vormen van maatschappelijke ondersteuning 
reële tarieven te vergoeden aan de dienstverleners die deze 
ondersteuning leveren. In deze AMvB is een lijst opgenomen van 
kostprijselementen waarover de gemeente zich moet uitspreken bij het 
opstellen van tarieven. Ook schrijft de AMvB voor dat de gemeente bij 

het bepalen van de waarden van de kostprijselementen rekening moet 
houden met de praktijk van de gecontracteerde dienstverleners. De 
AMvB zegt niets over de waarden van de tarieven, die kunnen dus nog 
altijd van gemeente tot gemeente verschillen.  
 
De vraag ‘wanneer is een tarief reëel?’ is niet in absolute zin te 
beantwoorden; het gaat meer om het maken van redelijke keuzes op de 
verschillende kostprijselementen. De uiteindelijke keuze zal voor de ene 
dienstverlener passend en reëel zijn, terwijl anderen er niet mee uit de 
voeten kunnen. Streven naar consensus over tarieven lijkt dan ook een 
lastige doelstelling. Zorgvuldigheid in de opbouw van de tarieven is 
eenvoudiger en vraagt om een gestructureerde aanpak. Zie ook de 
factsheet die de VNG heeft uitgegeven (met medewerking van bureau 
HHM). Mede op basis daarvan komen we tot de volgende stelling: 
tarieven zijn reëel als deze zijn gebaseerd op kostprijselementen die 
worden onderbouwd op basis van een weging van de praktijk van de 
betreffende dienstverleners.  

1.3 Aanpak richting een advies 
Om een advies te kunnen geven over reële tarieven hebben wij de 
volgende aanpak gevolgd: 

1. Kostprijsonderzoek onder alle aanbieders 
2. Vergelijking met referentiecijfers  
3. Plenaire bijeenkomst met de aanbieders van zowel de fysieke 

als virtuele ontwikkeltafel. 
4. Advies op basis van stap 1 t/m 3 
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Ontwikkeltafel 
Voor dit traject is volgens de inkoopafspraken een (fysieke) 
ontwikkeltafel opgericht bestaande uit zes aanbieders van 
maatwerkproducten en een drietal medewerkers van de gemeenten. De 
ontwikkeltafel heeft het adviestraject begeleid. Deze begeleiding 
bestond uit: 
1. Reflectie op het conceptformat kostprijsinformatie. Op basis van de 

input van de ontwikkeltafel is het format aangepast. 
2. Reflectie op de eerste onderzoeksresultaten en voorbereiding op de 

plenaire bijeenkomst. 
3. Reflectie na afloop van de plenaire bijeenkomst en belangrijkste 

aandachtspunten voor het vervolgtraject. 
 
Naast een fysieke ontwikkeltafel kende dit traject ook een virtuele 
ontwikkeltafel, oftewel een online omgeving waar de uitkomsten van 
het onderzoek en de concept kostprijzen aan alle aanbieders zijn 
voorgelegd en waarbij iedere aanbieder online kon reageren. 
 
Kostprijsonderzoek 
Voor het onderzoek zijn alle 102 aanbieders van Wmo-maatwerk-
producten in de regio Limburg-Noord uitgenodigd om informatie aan te 
leveren over hun daadwerkelijke kosten voor de Wmo-maatwerk-
voorzieningen. Zij konden dit aanleveren via een vast format in Excel 
(zie bijlage 2). Naast de 102 aanbieders van Wmo-maatwerkproducten 
zijn ook 10 aanbieders voor het onderzoek uitgenodigd die wel 
gecontracteerd zijn, maar in 2017 geen maatwerkproducten hebben 
geleverd. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 14 en 30 september 2018. 
Voor vragen konden de aanbieders bellen of mailen met de helpdesk 
van bureau HHM. De onderzoekers hebben de geretourneerde 
formulieren gecontroleerd op volledigheid, afwijkende waarden en 

consistentie. Als dit vragen opriep, is contact gezocht met de 
desbetreffende organisatie. Verschillende keren zijn vragen gesteld 
over het invullen van de vragen over individuele begeleiding aangezien 
er in 2017 nog sprake was van trajectfinanciering en sinds medio 2018 
p*q financiering.  
 
Vergelijking met referentiecijfers 
Omdat het onderzoek een flinke spreiding liet zien tussen aanbieders 
voor wat betreft de waarden van de kostprijselementen, hebben we de 
uitkomsten vergeleken met referentiescijfers uit landelijke benchmarks 
en ander onderzoek.  
 
Brede bijeenkomst voor alle aanbieders 
Op 16 oktober was er als onderdeel van de virtuele ontwikkeltafel een 
brede bijeenkomst waarvoor alle Wmo-gecontracteerde aanbieders zijn 
uitgenodigd. Op deze bijeenkomst zijn per maatwerkvoorziening de 
uitkomsten van het onderzoek teruggekoppeld. Ook zijn concept 
kostprijzen gepresenteerd, gebaseerd op de uitkomsten van het 
onderzoek en de vergelijking met referentiegegevens. Daarnaast is in 
deze bijeenkomst in drie groepen gediscussieerd over productiviteit bij 
individuele begeleiding, overheadkosten bij dagbesteding en het proces 
om tot vervoerstarieven te komen. 
 
Advies kostprijsberekening 
Voor het berekenen van kostprijzen zijn kostprijsmodellen per product 
opgesteld met daarin elementen als functiemix, overhead en 
productieve uren. De waarden voor de genoemde kostprijselementen 
zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, referentiecijfers elders en 
het gesprek hierover met de aanbieders en de gemeenten in de Regio 
Limburg-Noord.  
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1.4  Respons & betrouwbaarheid 
 
Deelname aan het onderzoek 

  Aantal 
aanbieders 

Aantal 
deelnemers 

Respons Omzet totaal* 
(x €1.000) 

Omzet 
respondenten 

(x €1.000) 

Respons naar 
omzet 

Individuele begeleiding 86 20 23% €   6.229   €  3.167 51% 

Persoonlijke verzorging 4 1 25% €    147   €    37 25% 

Dagbesteding 56 13 23% €   5.878   €  3.106 53% 

Vervoer 31 7 23% €    851   €   545 64% 

Logeren 9 5 56% €    61   €    55 92% 

Niet geleverd in 2017 
 

1 
    

Totaal 102 26 25% €   13.166   €   6.910 52% 

Tabel 1 Responsoverzicht 
* Omzet is afgeleid van overzichten van de MGR 
 
In totaal hebben 26 van de 102 zorgaanbieders in de regio Limburg-
Noord het Excelformulier teruggestuurd. Dit is een respons van 25%. 
Deze 26 zorgaanbieders die deelgenomen hebben aan het onderzoek, 
waren in 2017 samen verantwoordelijk voor 52% van de omzet in de 
regio voor de voorzieningen individuele begeleiding, persoonlijke 
verzorging, dagbesteding, vervoer en logeren (tabel 1).  
 
Niet alle Excel-formulieren zijn compleet ingevuld. Sommige 
aanbieders konden wel een deel, maar niet alle gevraagde informatie 
aanleveren. Ook deze gedeeltelijk ingevulde formulieren zijn 
meegenomen in het onderzoek. In de rapportage laten we steeds zien 
hoeveel aanbieders een bepaalde vraag hebben beantwoord (n=..).  

Voor persoonlijke verzorging, logeren en vervoer is de respons in 
absolute zin zo laag gebleken, dat we hiervoor geen resultaten tonen.  
In totaal hebben 18 aanbieders expliciet laten weten dat zij niet deel 
wilden nemen aan het onderzoek. Een veelgenoemde reden was een 
beperkte omzet in de regio of in een specifiek Wmo-product. De 
aanbieders dachten hiermee geen representatief beeld te kunnen 
schetsen. Daarnaast gaven enkele aanbieders aan dat het voor hun 
organisatie zeer arbeidsintensief was alle gevraagde gegevens op te 
leveren.  
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Aan het onderzoek hebben ook enkele kleine aanbieders deelgenomen. 
Zo heeft aan dit onderzoek voor individuele begeleiding een aanbieder 
met € 930 omzet in individuele begeleiding deelgenomen, maar ook 
een aanbieder met een omzet van bijna een miljoen.  
 
In dit rapport zijn de resultaten ongewogen voor de omzet van de deel-
nemende aanbieders gepresenteerd. De aantallen waren te klein om 
eventuele uitsplitsingen tussen grote en kleine aanbieders te tonen.  
 
Deelname aan de bijeenkomst 
In totaal waren 26 aanbieders (volgens aanmelding) vertegenwoordigd 
bij de plenaire bijeenkomt. Het merendeel van hen had ook deel-
genomen aan het onderzoek. 
 
Betrouwbaarheid en representativiteit 
Hoe meer aanbieders deelnemen aan het onderzoek, hoe betrouw-
baarder het beeld. In dit onderzoek heeft ongeveer een kwart van de 
aanbieders deelgenomen aan het onderzoek en eveneens een kwart 
aan de plenaire bijeenkomst. Dit betrof grotendeels dezelfde groep. 
Deze respons is te beperkt om een statistisch betrouwbaar beeld te 
schetsen van de werkelijkheid.  
 
Daarnaast bestaat een kans dat de aanbieders die wel hebben deel-
genomen aan het onderzoek meer betrokken zijn bij de (hoogte van de) 
tarieven voor de Wmo maatwerkproducten dan aanbieders die niet deel 
hebben deelgenomen aan het onderzoek, bijvoorbeeld omdat zij voor 
een belangrijk deel van hun omzet hiervan afhankelijk zijn, of omdat zij 
met de huidige tarieven onvoldoende uit de voeten kunnen.  
 

Mede vanwege deze kanttekeningen maken wij naast de onderzoeks-
resultaten ook gebruik van referentiecijfers om tot adviestarieven te 
komen. 

1.5 Leeswijzer 
In de hoofdstukken 2 en 3 presenteren we de uitkomsten van het 
kostprijsonderzoek voor achtereenvolgens de productgroepen 
individuele begeleiding en dagbesteding. In hoofdstuk 4 geven we 
adviezen voor de normwaarden voor de verschillende kostprijs-
elementen en de onderliggende argumenten hierbij. Hierbij benoemen 
we welke referentieonderzoeken en benoemde argumenten in de 
plenaire bijeenkomst ten grondslag liggen voor een afwijking van de 
gevonden gemiddelde waarde in het onderzoek. In hoofdstuk 5 
beschrijven we het kostprijsmodel en de adviestarieven die voortkomen 
uit de gehanteerde normwaarden. In hoofdstuk 6 vindt u enkele 
aanbevelingen rondom de inkoop van maatwerkvoorzieningen. 
 
Disclaimer 
De in hoofdstuk 2 en 3 opgenomen informatie ten behoeve van het 
onderzoek is gebaseerd op informatie verkregen van de aanbieders van 
Wmo-maatwerkvoorzieningen in de regio Limburg-Noord. Bureau HHM 
heeft slechts in beperkte mate de volledigheid en juistheid kunnen 
controleren. Er is geen accountantscontrole, of ander (verificatie) 
onderzoek verricht met betrekking tot de volledigheid, niet-
misleidendheid of juistheid van de hieraan onderliggende informatie. 
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 2. Kostprijsonderzoek 
individuele begeleiding 

Individuele begeleiding kent twee producten, namelijk individuele 
begeleiding basis en individuele begeleiding specialistisch. 

2.1 Functiemix & inschaling 
De negen aanbieders die de vragen voor het product basis hebben 
beantwoord, zetten gemiddeld gezien het vaakst personeel van het 
niveau mbo 3-4 in (tabel 2). De 15 aanbieders die de vragen voor het 
product specialistisch hebben beantwoord zetten het vaakst hbo’ers in 
(tabel 3). Verder valt op dat voor beide producten ook wo-geschoolde 
medewerkers worden ingezet (gemiddeld ongeveer 10 procent van de 
totale mix). Als we inzoomen op de data blijken bij beide producten 
ongeveer één op de drie aanbieders wo’ers in te zetten.  
 
Op basis van het aandeel van de verschillende typen medewerkers in de 
functiemix is voor iedere aanbieder in het onderzoek een gewogen 
bruto maandsalaris bepaald.  
 
Het gewogen maandsalaris is bij begeleiding specialistisch met € 3.128 
een paar honderd euro hoger dan bij begeleiding basis met € 2.865. 
Gezien de complexere begeleidingssituaties bij specialistische zorg is dit 
een logische uitkomst. Zowel bij begeleiding basis als specialistisch is er 
flinke spreiding rond het gemiddelde gewogen maandsalaris. 
Aanbieders met het laagst gewogen bruto maandsalaris zetten vaker 
lager geschoold personeel in en vice versa.  

 
 

Tabel 2. Gemiddelde functiemix en gemiddeld gewogen bruto maandsalaris voor 
individuele begeleiding basis 

 
  

 
Individuele begeleiding basis (n=9) 

 Gemiddelde  Functiemix 
laagst gew. 

maandsalaris 

Functiemix 
hoogst gew. 

maandsalaris 

Vrijwilligers 

0% 0% 0 

Leerlingen 0% 0% 0 

Mbo 1-2 0% 0% 0 

Mbo 3-4 58% 100% 0 

Hbo 28% 0% 70% 

Hbo+ 3% 0% 20% 

Wo 11% 0% 10% 
 

100% 100% 100% 

Gewogen bruto 
maandsalaris 

€ 2.865 € 2.464 € 3.364 
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Tabel 3. Gemiddelde functiemix en gemiddeld gewogen bruto maandsalaris voor  

 individuele begeleiding specialistisch  
 
De meeste aanbieders in het onderzoek geven aan dat bij individuele 
begeleiding geen sprake is van onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit is 
logisch omdat het bij deze producten voornamelijk gaat om geplande 
begeleiding. Ondanks dat de meeste aanbieders een ORT van 0% 
kennen, is de gemiddelde waarde voor ORT in dit onderzoek 2% bij 
individuele begeleiding basis (tabel 4). Dit is een gevolg van het feit dat 
een van de aanbieders aangeeft dat sprake is van een hoge ORT.  
 

Tabel 4. Onregelmatigheidstoeslag 

2.2  Overhead 
In dit onderzoek definiëren wij de totale overhead als een optelling van 
personele overhead (management, administratie, beleid etc.) en 
overige kosten (zoals huisvesting, ICT en kantoorbenodigdheden). Zie 
bijlage 1 voor de specifieke definities die in dit onderzoek zijn 
gehanteerd voor overhead.  
 
De overheadkosten zijn gepresenteerd als een opslagpercentage op de 
loonkosten van het primaire proces. De overheadskosten zijn 
uitgevraagd op productgroepniveau en dus niet voor ieder specifiek 
product apart. 
 
Het gemiddelde opslagpercentage voor de totale overhead ligt iets 
beneden de 50%. De spreiding op dit punt is aanzienlijk, namelijk tussen 
de 18 en 89%. 
 
Tabel 5 toont per type overheadopslag (personeel en overig) ook een 
minimale en maximale waarde. Dat de optelling van de minimale 
waarden niet gelijk is aan de minimale totale opslag, komt doordat de 
organisaties met de laagste opslag voor personele overhead niet altijd 
ook de laagste opslag hebben voor overige kosten. Hetzelfde geldt voor 
de maximale waarden.  
  

 
Individuele begeleiding specialistisch (n=15) 

Gemiddelde  
functiemix 

Functiemix 
laagst gew. 

maandsalaris 

Functiemix 
hoogst gew. 

maandsalaris 

Vrijwilligers 

0% 0% 0% 

Leerlingen 0% 0% 0% 

Mbo 1-2 0% 0% 0% 

Mbo 3-4 37% 100% 0% 

Hbo 51% 0% 85% 

Hbo+ 4% 0% 10% 

Wo 9% 0% 5% 
 

100% 100% 100% 

Gewogen bruto 
maandsalaris 

€ 3.128 € 2.464 € 3.680 

 
Individuele begeleiding basis 

(n=13) 
Individuele begeleiding 

specialistisch (n=16) 

  Gemiddelde Min Max Gemiddelde Min Max 

ORT 2% 0% 25% 0% 0% 7% 
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Individuele begeleiding (n=14) 

 
Gemiddelde  Min  Max 

Opslagpercentage personele overhead 
21% 4% 34% 

Opslagpercentage overige kosten 26% 9% 68% 

Opslagpercentage totaal 47% 18% 89% 

Tabel 5. Opslag voor overhead bij individuele begeleiding 

2.3 Productiviteit  
In de regio Limburg-Noord worden alleen de direct cliëntgebonden uren 
gedeclareerd bij de gemeenten. Daarmee zijn alleen de direct cliënt-
gebonden uren de zogenaamde ‘productieve’ uren. Bij aanbieders in het 
onderzoek maakt één fulltime medewerker individuele begeleiding 
basis gemiddeld op jaarbasis 1.271 direct cliëntgebonden uren (tabel 
6a). Bij het product specialistisch zijn dit 1.217 uren (tabel 6b). Voor 
beide producten is er een flinke spreiding rondom het gemiddelde.  
 

 
Individuele begeleiding basis (n=10) 

 
Gemiddelde  Min  Max 

Direct cliëntgebonden uren  1.271 1.037 1.447 

Indirect cliëntgebonden uren  142 0 322 

Niet-cliëntgebonden uren  158 75 260 

Niet-werkbare uren2  307 171 363 

Jaartotaal uren cao 1.877     

Tabel 6a. Ureninzet van 1fte bij individuele begeleiding basis 
 

                                                                    
2 Feestdagen, verlof en ziekteverzuim. 

Tabel 6b. Ureninzet van 1fte bij individuele begeleiding specialistisch 
 

 
Individuele begeleiding specialistisch 

(n=17) 
 

Gemiddelde  Min  Max 

Direct cliëntgebonden uren  1.217 1.037 1.462 

Indirect cliëntgebonden uren  198 0 474 

Niet-cliëntgebonden uren  141 22 260 

Niet-werkbare uren 321 171 363 

Jaartotaal uren cao 1.877     
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3. Kostprijsonderzoek 
dagbesteding 

Dagbesteding kent drie producten, namelijk licht, midden en 
zwaar. 

3.1 Functiemix & inschaling 
Zorgaanbieders in het onderzoek zetten voor alle vormen van 
dagbesteding vooral medewerkers in op mbo 3-4 niveau in (tabel 7). Er 
is weinig verschil in functiemix tussen de drie producten. Ook het 
gewogen gemiddelde bruto maandsalaris kent weinig verschil (tabel 8). 
Dat dit bij dagbesteding licht zelfs nog hoger uitkomt dan bij 
dagbesteding midden en zwaar heeft te maken met net wat andere 
samenstelling van de aanbieders in de respons die dit product leveren.  

Tabel 7. Gemiddelde functiemix naar type dagbesteding 
 

Tabel 8. Gewogen bruto maandsalaris naar type dagbesteding  

3.2 Overhead 
In dit onderzoek definiëren wij de totale overhead als een optelling van 
personele overhead en overige kosten.  
 
Het gemiddelde opslagpercentage voor de totale overhead bij dag-
besteding ligt iets boven de 80 procent. Net als bij individuele 
begeleiding is ook hier een aanzienlijke spreiding rond het gemiddelde. 
Het opslagpercentage overhead is bij dagbesteding hoger dan bij 
individuele begeleiding omdat hier ook de kosten van de locatie en de 
kosten van voeding zijn meegenomen in de component overige kosten.  
 
Tabel 9 toont per component overheadopslag (personeel en overig) ook 
een minimale en maximale waarde. Dat de optelling van de minimale 
waarden niet gelijk is aan de minimale totale opslag, komt doordat de 
aanbieder met de laagste opslag voor personele overhead niet altijd ook 
de aanbieder was met de laagste opslag overige kosten. Hetzelfde geldt 
voor de maximale waarden.  
 
 
 
 

 Dagbesteding 
licht (n=7)  

Dagbesteding 
midden (n=9) 

Dagbesteding 
zwaar (n=6) 

Leerlingen 1% 0% 1% 

Mbo 1-2 3% 4% 4% 

Mbo 3-4 93% 92% 90% 

Hbo 1% 2% 3% 

Hbo+ 2% 2% 3% 

Totaal 100% 100% 100% 

 Gemiddelde  Minimum Maximum 

Licht (n=7) € 2.799 € 2.533 € 2.999 

Midden (n=8) € 2.725 € 2.345 € 2.999 

Zwaar (n=5) € 2.765 € 2.533 € 2.999 
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Dagbesteding (n=7) 

 
Gemiddelde  Minimum  Maximum 

Personele overhead 32% 4% 61% 

Overige overhead 55% 31% 75% 

Totaal 82% 51% 118% 

Tabel 9. Opslagpercentages voor overhead bij dagbesteding 

3.3 Productiviteit  
In de regio Limburg-Noord wordt de geleverde zorg altijd op basis van 
gerealiseerde dagdelen gedeclareerd (op basis van 4 uur per dagdeel). 
Het tarief is gebaseerd op een uurtarief. Alleen de direct cliënt-
gebonden uren zijn de zogenaamde ‘productieve/declarabele’ uren.  
Bij aanbieders in het onderzoek maakt één fulltime medewerker 
dagbesteding op jaarbasis rond de 1.400 direct cliëntgebonden uren. Bij 
het product licht zijn dit 1.363 uren (tabel 10a), bij midden 1.379 (tabel 
10b) en bij zwaar 1.408 (tabel 10c). Voor alle drie de producten is er een 
flinke spreiding rondom het gemiddelde.  

Tabel 10a. Ureninzet van 1fte bij dagbesteding licht 

Tabel 10b. Ureninzet van 1fte bij dagbesteding midden 

Tabel 10c. Ureninzet van 1fte bij dagbesteding zwaar 

  

 
Dagbesteding licht (n=8) 

 
Gemiddelde  Min  Max 

Direct cliëntgebonden uren  1.363 1.061 1.521 

Indirect cliëntgebonden uren  90 0 265 

Niet-cliëntgebonden uren  96 20 206 

Niet-werkbare uren 329 296 360 

Jaartotaal uren cao 1.877 
  

 
Dagbesteding midden (n=8) 

 
Gemiddelde  Min  Max 

Direct cliëntgebonden uren  1.379 1.061 1.522 

Indirect cliëntgebonden uren  66 0 265 

Niet-cliëntgebonden uren  108 20 222 

Niet-werkbare uren 324 255 360 

Jaartotaal uren cao 1.877     

 
Dagbesteding zwaar (n=6) 

 
Gemiddelde  Min  Max 

Direct cliëntgebonden uren  1.408 1.311 1.521 

Indirect cliëntgebonden uren  36 0 154 

Niet-cliëntgebonden uren  103 20 222 

Niet-werkbare uren 331 296 360 

Jaartotaal uren cao 1.877     
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3.4 Groepsgrootte 
De groepsgrootte bij dagbesteding is bij de deelnemende aanbieders 
gemiddeld tussen de 4 en 6 cliënten per groep. Bij dagbesteding zwaar 
is de groepsgrootte kleiner dan bij licht en midden (tabel 11). Overigens 
geven aanbieders aan in de praktijk vaak te werken met gemixte 
groepen.  

Tabel 11. Groepsgrootte bij de verschillende niveaus van dagbesteding 
 
 

 Gemiddelde  Minimum Maximum 

Licht (n=8) 6,3 2,0 9,0 

Midden (n=8) 6,0 1,0 8,0 

Zwaar (n=6) 4,5 1,0 8,0 
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4. Reële waarden 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn de uitkomsten van de gegevensuitvraag 
onder de aanbieders gepresenteerd. Bij vrijwel alle kostprijs-
parameters zien we een flinke spreiding rondom het gemiddelde. 
Mede gezien die spreiding ligt het niet voor de hand om de 
gemiddelde waarde ook als reële waarde te betitelen. In dit 
hoofdstuk geven we per kostprijsparameter een reflectie op de 
gevonden waarde en komen we met een advies voor de reële 
waarde. Ons advies is gebaseerd op de bespreking van de concept 
kostprijzen met de aanbieders en op referentiemateriaal. 

4.1  Maandsalaris functiemix  
De regio Limburg-Noord heeft in de beschrijving van de Wmo-
maatwerkvoorzieningen geen eisen gesteld aan het opleidingsniveau 
voor de verschillende producten. Uit het onderzoek blijkt wel enig 
verschil in de gemiddelde functiemix tussen individuele begeleiding 
basis en individuele begeleiding gespecialiseerd; bij dagbesteding is de 
gemiddelde functiemix voor licht, midden en zwaar nagenoeg gelijk. 
 
Uit de bespreking van de uitkomsten van het onderzoek met de 
ontwikkeltafel kwam naar voren dat bij individuele begeleiding geen 
inzet op wo-niveau nodig is, maar dat het opleidingsniveau bij 
individuele begeleiding gespecialiseerd inderdaad hoger dient te zijn 
dan bij individuele begeleiding basis. 
 
Bij dagbesteding wordt het geringe verschil in de functiemix tussen 
licht, midden en zwaar herkend; men werkt vaak met gemengde 

groepen. Aan de andere kant geeft men aan dat het aandeel van de 
inzet van een hbo-geschoolde ‘interne begeleider’ bij de dagbesteding 
wel toeneemt met de zwaarte van het product.  
 
Op basis van het bovenstaande adviseren wij onderstaande waarden 
voor de bepaling van het maandsalaris van de functiemix (tabel 12). 
Voor het maandsalaris is gerekend met de gemiddelde waarden per 
opleidingsniveau uit het onderzoek. 
 

Product  Functiemix Maand-
salaris 

 Mbo 1-2 Mbo 3-4 Hbo Hbo+  

IB-basis 0% 90% 10% 0% € 2.830 

IB-gespecialiseerd 0% 45% 50% 5% € 3.140 

DB licht 5% 95% 0% 0% € 2.730 

DB midden 5% 80% 15% 0% € 2.800 

DB zwaar 5% 70% 20% 5% € 2.950 

Tabel 12. Advies reële waarden maandsalaris functiemix  
  
We adviseren om geen ORT mee te nemen in de berekening van de 
tarieven. Vrijwel alle deelnemers geven aan dat er geen sprake is van 
ORT en de aanbieders van de ontwikkeltafel bevestigen dit. 
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4.2  Vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sociale kosten 
 De hoogte van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering (EJU) is 
vastgelegd in de cao’s waar de aanbieders onder vallen (VVT, GGZ, 
Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Sociaal werk). Het percentage 
vakantietoeslag is in elke cao gelijk (8%). Het percentage EJU varieert 
van 7,05% tot 8,33% en bovendien is de grondslag waarop de EJU wordt 
berekend niet gelijk in iedere cao. Wij adviseren om 8,2% als EJU te 
hanteren. 
 
De sociale kosten bestaan uit de werkgeversbijdragen voor de 
wettelijke sociale voorzieningen en de bijdrage van de werkgever aan 
het pensioen. De hoogte van de premies voor de sociale voorzieningen 
worden landelijk bepaald en jaarlijks aangepast. De hoogte van bijdrage 
van de werkgever aan het pensioen is cao bepaald. De totale opslag 
voor sociale kosten is ongeveer 28%. We voegen hier nog 2% aan toe 
ter dekking van de kosten voor het woon-werk verkeer en de 
opleidingskosten. In totaal dus een opslag van 30% op de loonkosten, 
inclusief vakantietoeslag en EJU. 

4.3  Opslag overhead 
Het onderzoek laat een grote spreiding zien in het opslagpercentage 
voor de overhead. Voor individuele begeleiding varieert het percentage 
van 18% tot 89%; voor dagbesteding van 51% tot 118%. Deze variatie 
tussen aanbieders herkennen wij uit andere kostprijsonderzoeken die 
we hebben uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld in de regio Twente in de 
Wmo en Jeugdhulp en regio Gooi en Vechtstreek in de Jeugdhulp).  

                                                                    
3 Onder andere: Berenschot (2013) Rapportage benchmark overhead; KPMG (2014). Inzicht in tarieven Wmo en Jeugdzorg, PWC (2017) Onderzoek tariefherijkingverpleging en verzorging; Actiz (2013) 
Achtergrondrapportage: Inzichten vanuit de benchmark in de zorg; PWC (2007) Weten voor Beter: Brancherapport benchmark gehandicaptenzorg. 

Gezien de geconstateerde spreiding hebben we de uitkomsten 
gespiegeld aan referentiemateriaal. Voor de opslag overhead is dat een 
lastig thema, met name omdat in de verschillende bronnen andere 
definities worden gehanteerd en dat benchmarks laten zien dat de 
uitkomsten van het percentage overhead in de verschillende sectoren 
variëren. Bovendien blijkt uit onderzoek naar gemiddelde overhead-
percentages dat, ook binnen één sector, veel spreiding rondom dat 
gemiddelde voorkomt.  
 
We hebben verschillende benchmarks geanalyseerd3 en de definities en 
waarden met elkaar vergeleken. Op basis van de door ons 
geanalyseerde benchmarks, adviseren wij voor individuele begeleiding 
een opslag voor overhead (personele overhead en overige kosten) van 
35%. Dit is een gemiddelde voor alle sectoren die de Wmo-maatwerk-
voorzieningen leveren. Gezien de verschillen in de omvang van de 
overhead tussen de sectoren die blijken uit de benchmarks, zal dit 
percentage niet voor iedere sector reëel zijn. Hier speelt ook een 
politieke keuze voor de gemeenten: welk percentage vinden we redelijk 
en acceptabel. 
 
Voor dagbesteding worden via de opslag overhead ook de kosten van 
voeding en huisvesting gedekt. De waarden uit het onderzoek variëren 
van 51% tot 118%. We hebben geen bruikbaar referentiemateriaal 
gevonden om de opslag overhead specifiek voor dagbesteding mee te 
spiegelen.  
 



❶
❷
❸
❹
❺ 

 

 

 Advies reële kostprijzen voor Wmo maatwerkvoorzieningen in regio Limburg-Noord | © bureau HHM 2018 | 17  
MK/18/1751/kpln  

We kunnen wel een inschatting maken van de kosten per dagdeel voor 
voeding en huisvesting, en via die manier de extra opslag overhead voor 
dagbesteding ten opzichte van individuele begeleiding (35%) te 
bepalen. 
 
Het Nibud biedt inzicht in de kosten van een maaltijd.4 Die bedragen 
circa €2,- per maaltijd. Naast een maaltijd ontvangen de deelnemers 
aan dagbesteding ook nog iets te drinken. We begroten het totaal van 
de voedingskosten op €3,- per dagdeel. 
 
De hoogte van de kosten voor de huisvesting kunnen we afleiden uit de 
NZa-tarieven voor de normatieve huisvestingscomponent en de 
normatieve inventariscomponent voor dagbesteding in de Wlz. 
 
Onderstaand overzicht is gebaseerd op de NZa-beleidsregel BR/REG-
17132. Voor de GGZ liggen de waarden naar verwachting tussen die uit 
de VV (ouderenzorg) en de VG (verstandelijk gehandicaptenzorg) in. 
 

NZa beleidsregel BR/REG-17132 

NHC en NIC-tarieven prijspeil 2017 voor Wlz 

ZZP Maximum tarief per dagdeel 

VV (1-4) €    2,00 

VG (1-4) €    6,50 

Tabel 13. NZa- beleidsregel BR/REG-17132  
 

                                                                    
4 https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/  

Op basis van het bovenstaande schatten we het totale bedrag ter 
dekking van de kosten voor voedingsmiddelen en huisvesting op circa 
€ 7,25 per dagdeel.  
 
Met dit bedrag hebben we gerekend om tot een advies te komen voor 
de opslag overhead bij dagbesteding. Omdat de groepsgrootte verschilt 
bij licht, midden en zwaar, verschilt ook het opslagpercentage.  
 
In onderstaande tabel zijn de geadviseerde opslagpercentages 
opgenomen. In de laatste kolom is berekend welk bedrag per dagdeel 
beschikbaar is voor voeding en huisvesting, uitgaande van het genoemde 
percentage ‘extra’ opslag overhead. Deze bedragen lopen iets op met de 
zwaarte van de dagbesteding omdat naar verwachting ook de kosten van 
huisvesting stijgen met de ‘zwaarte’ van de doelgroep. 
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Dagbesteding  Opslagpercentage 
overhead 

Bedrag per dagdeel 
(voeding & huisvesting) 

 basis extra totaal  

Licht  35% 45% 90% € 7,07 

Midden  35% 30% 65% € 7,25 

Zwaar  35% 25% 60% € 8,49 

Tabel 14. Advies opslagpercentage overhead dagbesteding 

4.4  Innovatie/risico-opslag 
Aanbieders die deelnamen aan het onderzoek hebben aangegeven welk 
opslagpercentage voor innovatie en risicodragerschap zij reëel achtten5. 
Dit varieerde tussen 2% en 16%. Landelijk zijn percentages van 2-3% 
gangbaar. De keuze is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre de 
regio via andere wegen de risico’s voor zorgaanbieders beperkt en/of 
innovatie bekostigt. We adviseren daarom een minimumpercentage 
van 2%. 

4.5  Aantal te declareren uren per fte 
De tarieven worden uitgedrukt in een bedrag per declarabel uur. In de 
regio Limburg-Noord zijn enkel de direct cliëntgebonden uren 
declarabel. Het onderzoek laat ook een grote spreiding zien in het 
opgegeven aantal direct cliëntgebonden uren. Om tot een advies-
waarde te komen hebben we een zogenaamde bruto-netto berekening 
opgesteld en die tijdens de bijeenkomst met de aanbieders besproken.  
 

                                                                    
5 De risico en innovatie opslag en het percentage ziekteverzuim zijn in het kostprijsonderzoek niet per product uitgevraagd maar in het algemeen. Daarom vindt u deze waarden niet terug in hoofdstuk 2 en 3.  

 
Mede op basis van die bespreking komen we tot onderstaande 
advieswaarden: 
 

 Individuele 
begeleiding 

Dag-
besteding 

 
Basis Gespecialiseerd  

Bruto beschikbare uren per jaar 1.877 1.877 1.877

Feestdagen 50  50 50 

Verlof 203  203 203 

Ziekteverzuim (5%) 94  94 94 

Werkbare uren per jaar  1.530  1.530  1.530

Niet cliëntgebonden activiteiten      

Opleiding, intervisie     30       30      30 

Algemeen overleg en administratie     50      50     50 

Resteert 1.450    1.450   1.450 

Indirect cliëntgebonden activiteiten   

Reistijd  125       150 0

Dossiervorming, overleg over cliënten  75  100 50

Direct cliëntgebonden uren  1.250  1.200 1.400

Tabel 15. Advies declarabele uren 
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Het aantal werkbare uren per jaar is een gemiddelde omdat deze per 
cao verschillen. Het percentage ziekteverzuim varieerde in het 
kostprijsonderzoek onder aanbieders van 0% tot 6% (gemiddeld 4%); 
wij denken dat het meer reëel is om met 5% te rekenen.6 
 
Het aantal uren reistijd is mede gebaseerd op de percentages reistijd 
binnen de ambulante jeugdzorg (7%; bron Berenschot) en de extra-
murale verpleging en verzorging (6%-7%; Bron PWC). Voor individuele 
begeleiding basis adviseren we 125 uur voor reistijd (6,7%); voor 
individuele begeleiding gespecialiseerd 150 uur (8%). Bij dagbesteding 
is geen sprake van reistijd. 

4.6  Groepsgrootte bij dagbesteding 
De gemiddelde groepsgrootte (het aantal cliënten per begeleider) die 
uit het onderzoek naar voren komt hebben we besproken met de 
aanbieders. Op basis van de uitkomsten van die bespreking en de 
groepsgrootte die we in andere regio’s aantreffen, adviseren we om bij 
dagbesteding licht uit te gaan van 9 cliënten per begeleider, bij middel 
van 6 en bij zwaar van 4,5 cliënten per begeleider. 

4.7  Indexatie naar prijspeil 2019 
In het kostprijsonderzoek is gewerkt met de salarisbedragen en 
toeslagen uit de meest actuele cao’s (VVT 1-10-2018, GGZ 1-7-2018, 
Gehandicaptenzorg 1-1-2019, Sociaal werk 1-7-2018, Jeugd 1-7-2018). 
Mede naar aanleiding van de plenaire bespreking van de uitkomsten 
van het onderzoek met de aanbieders adviseren wij om een beperkte 

                                                                    
6 CBS Statline (2018) Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. 
7 https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers  

indexatie toe te passen om de geadviseerde tarieven naar prijspeil 
januari 2019 te brengen. 
 
De voorlopige prijsindex voor 2019 (met de bovengenoemde 
procentuele weging) komt neer op 3,7%.7 We adviseren de regio om bij 
het vaststellen van de tarieven op prijspeil 2019, een indexatie toe te 
passen van 1/3e  van deze 3,7%. 
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5. Kostprijzen 

Wanneer we rekenen met de in hoofdstuk 5 geadviseerde 
parameterwaarden, leidt dat tot de volgende adviestarieven per 
product. Voor de indexatie naar prijspeil 2019 hebben we 1/3e van 
de voorlopige prijsindex voor 2019 toegepast. 

5.1  Begeleiding individueel 
De tabellen 16 en 17 tonen de berekening van de kostprijzen voor 
begeleiding individueel met de parameterwaarden die in het vorige 
hoofdstuk benoemd zijn als ‘reële’ waarden. 
 

 
Tabel 16. Advies kostprijs Begeleiding Individueel basis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 17. Advies kostprijs Begeleiding Individueel gespecialiseerd 

 Maandsalaris functiemix 2.830€       
 Loonkosten per jaar 100% 33.960€     
 ORT -  -€           
 Vakantiegeld  8,00% 2.717€       
 Eindejaarsuitkering 8,20% 2.785€       
 Sociale kosten 30,00% 11.838€     
 Opslag overhead  35,00% 17.955€     
 Innovatie/risico-opslag 2,00% 1.026€       
 Totale kosten 70.281€     
 Te declareren uren  1.250
 Kostprijs per declarabel uur 56,22€       
 Index naar prijspeil 2019 (1/3 * index 2019) 1,25% 0,70€         
 Advies kostprijs per declarabel uur 2019 56,92€       

 Begeleiding individueel basis 
 ADVIES 

 Maandsalaris functiemix 3.140€       
 Loonkosten per jaar 100% 37.680€     
 ORT -  -€           
 Vakantiegeld  8,00% 3.014€       
 Eindejaarsuitkering 8,20% 3.090€       
 Bruto loonkosten 43.784€     
 Sociale kosten 30,00% 13.135€     
 Opslag overhead  35,00% 19.922€     
 Innovatie/risico-opslag 2,00% 1.138€       
 Totale kosten 77.980€     
 Te declareren uren  1.200
 Kostprijs per declarabel uur 64,98€       
 Index naar prijspeil 2019 (1/3 * index 2019) 1,25% 0,81€         
 Advies kostprijs per declarabel uur 2019 65,79€       

 Begeleiding individueel gespecialiseerd 
 ADVIES 
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5.2 Dagbesteding 
In tabel 18, 19 en 20 volgen de drie kostprijsberekeningen voor 
dagbesteding licht, midden en zwaar. 
 

 
Tabel 18. Advies kostprijs dagbesteding licht 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabel 19. Advies kostprijs dagbesteding midden 
 
 

 Maandsalaris functiemix 2.730€       
 Loonkosten per jaar 100% 32.760€     
 ORT -  -€           
 Vakantiegeld  8,00% 2.621€       
 Eindejaarsuitkering 8,20% 2.686€       
 Sociale kosten 30,00% 11.420€     
 Opslag overhead cf begeleiding 35,00% 17.321€     
 Extra opslag overhead voor dagbesteding 45,00% 22.269€     
 Innovatie/risico-opslag 2,00% 990€          
 Totale kosten 90.067€     
 Te declareren uren  1.400
 Groepsgrootte 9,00           
 Kostprijs per declarabel uur 7,15€         
 Index naar prijspeil 2019 (1/3 * index 2019) 1,25% 0,09€         
 Advies kostprijs per declarabel uur 2019 7,24€         

 ADVIES 
 Maatwerkvoorziening dagbesteding licht 

 Maandsalaris functiemix 2.800€       
 Loonkosten per jaar 100% 33.600€     
 ORT -  -€           
 Vakantiegeld  8,00% 2.688€       
 Eindejaarsuitkering 8,20% 2.755€       
 Sociale kosten 30,00% 11.713€     
 Opslag overhead cf begeleiding 35,00% 17.765€     
 Extra opslag overhead voor dagbesteding 30,00% 15.227€     
 Innovatie/risico-opslag 2,00% 1.015€       
 Totale kosten 84.763€     
 Te declareren uren  1.400
 Groepsgrootte 6,00           
 Kostprijs per declarabel uur 10,09€       
 Index naar prijspeil 2019 (1/3 * index 2019) 1,25% 0,13€         
 Advies kostprijs per declarabel uur 2019 10,22€       

 ADVIES 
 Maatwerkvoorziening dagbesteding midden 
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Tabel 20. Advies kostprijs dagbesteding zwaar 

5.3 Vervoer, persoonlijke verzorging en logeren 
Voor persoonlijke verzorging (basis en basis plus), logeren (licht en 
midden/zwaar) en vervoer (vervoer en vervoer rolstoel) was de respons 
te gering om een goed beeld van de actuele situatie te kunnen schetsen. 
Voor persoonlijke verzorging en logeren hebben we daarom een 
vergelijking gemaakt van de tarieven in de regio Limburg-Noord en in 
andere regio’s.  
 

Persoonlijke verzorging 
Het huidige tarief voor persoonlijke verzorging basis en basis plus, ligt in 
lijn met tarieven die elders voor dit product worden gehanteerd. Gezien 
het geringe aandeel van persoonlijke verzorging in de totale omzet in 
de regio Limburg-Noord (1,1%); adviseren we het tarief van 2018 als 
basis te nemen en dat te indexeren naar prijspeil 2019. 
 
Logeren 
Het aandeel logeren ten opzichte van de totale omzet is nog geringer 
dan bij persoonlijke verzorging, namelijk 0,5%. In vergelijking met 
andere regio’s lijkt het tarief voor logeren licht te gering. De all-in 
tarieven in andere regio’s liggen aanmerkelijk hoger, veelal hoger dan 
het tarief voor logeren midden/zwaar in regio Limburg-Noord.  
 
We adviseren om voor 2019 de tarieven van 2018 te indexeren naar 
prijspeil 2019. Verder adviseren we een nader onderzoek naar (met 
name) de kostprijs van logeren licht. Het is aannemelijk dat de inzet van 
vrijwilligers kostenbesparend werkt. Over wat in dat geval een reële 
kostprijs is, kunnen we op basis van de beschikbare informatie geen 
uitspraak doen. 
 
Vervoer 
In plenaire bijeenkomst voor vervoer is gesproken over de vervoers-
tarieven en hoe te komen tot nieuwe tarieven nu het onderzoek te 
weinig bruikbare informatie heeft opgeleverd. Het signaal vanuit de 
plenaire bijeenkomst was dat wanneer aanbieders vervoer uitbesteden 
aan een taxibedrijf zij niet uitkomen met het geboden tarief. Daarnaast 
is de verwachting dat de tarieven die de taxibranche rekent aanzienlijk 
toenemen, ook vanwege de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 

 Maandsalaris functiemix 2.950€       
 Loonkosten per jaar 100% 35.400€     
 ORT -  -€           
 Vakantiegeld  8,00% 2.832€       
 Eindejaarsuitkering 8,20% 2.903€       
 Sociale kosten 30,00% 12.340€     
 Opslag overhead cf begeleiding 35,00% 18.716€     
 Extra opslag overhead voor dagbesteding 25,00% 13.369€     
 Innovatie/risico-opslag 2,00% 1.070€       
 Totale kosten 86.630€     
 Te declareren uren  1.400
 Groepsgrootte 4,50           
 Kostprijs per declarabel uur 13,75€       
 Index naar prijspeil 2019 (1/3 * index 2019) 1,25% 0,17€         
 Advies kostprijs per declarabel uur 2019 13,92€       

 Maatwerkvoorziening dagbesteding zwaar 
 ADVIES 



❶
❷
❸
❹
❺ 

 

 

 Advies reële kostprijzen voor Wmo maatwerkvoorzieningen in regio Limburg-Noord | © bureau HHM 2018 | 23  
MK/18/1751/kpln  

procent. Aanbieders die het vervoer zelf organiseren komen uit met de 
vervoerstarieven mits gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. 
 
In vergelijking met een aantal andere landelijk gelegen regio’s zien we 
tarieven die soms hoger (Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe €15,- en 
€25,-), soms op gelijke hoogte (Súdwest Fryslân en Fryske Marren €12,- 
en €18,40) en soms lager liggen (Midden Limburg €10,35, Drenthe 
€8,40).  
 
In de beleidsregels voor vervoer bij dagbesteding in de WLZ 2019 zijn de 
tarieven voor sommige type cliënten lager dan in Limburg-Noord (VVT 
en GGZ) en voor sommige type cliënten hoger (GHZ met meer dan 5km 
reisafstand).  
 
Het advies is om vanaf januari 2019 te werken met de huidige tarieven 
en deze in ieder geval te indexeren naar prijspeil 2019. Het advies is om 
hierbij gebruik te maken van de NEA-index8, voor 2018 is deze index 
2%, voor 2019 moet dit rapport nog uitkomen. Naast de index is het ook 
goed om rekening te houden met de verhoging van het btw-tarief voor 
taxivervoer van 6 naar 9 procent vanaf 1 januari 2019. 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
8 Meulen, S. van der & Tanis, J. (2017). Overzicht kostenontwikkelingen taxivervoer 2018. Panteia. 

5.4  Indexatie 2020 en verder 
Bij een reëel tarief hoort ook een afspraak over indexering in de 
toekomst. Een reëel tarief op 1 januari 2019 blijft immers in de periode 
daarna alleen reëel wanneer ook een compensatie wordt geboden voor 
de stijgende (loon)kosten. Voor alle Wmo-maatwerkproducten met 
uitzondering van vervoer wordt gedacht aan een indexering die bestaat 
uit de meest recente indexcijfers op basis van ramingen van het 
Centraal Planbureau, maar dan met een weging (75% OVA, 15% 
materiele kosten, 10% kapitaallasten). Voor vervoer wordt geadviseerd 
gebruik te maken van de NEA-index voor de taxibranche. 
 
Uiteraard gaat deze indexering pas vanaf het jaar 2020 gelden, 
aangezien de in deze rapportage geadviseerde tarieven prijspeil januari 
2019 betreffen.  
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6. Conclusies en 
aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
Na een kostprijsonderzoek onder aanbieders van maatwerk-
voorzieningen in regio Limburg-Noord, de vergelijking met 
referentiecijfers en een plenaire bijeenkomst met aanbieders en enkele 
betrokken medewerkers van gemeenten in de regio geven wij een 
advies voor reële tarieven in 2019. In onderstaande tabel vindt u het 
overzicht van de huidige tarieven in Limburg-Noord en de 
adviestarieven die wij voor 2019 voorstellen.  
 
Voor individuele begeleiding basis komen wij tot een duidelijk hoger 
tarief dan het huidige tarief.  
 
De adviestarieven voor dagbesteding en individuele begeleiding 
specialistisch liggen iets lager dan de huidige tarieven.  
 
De adviestarieven voor persoonlijke verzorging, vervoer en logeren licht 
vallen iets hoger uit. 
 
 
 
 
 

                                                                    
9 Let op: bij vervoer voorlopig uitgegaan van indexatie 2018 + extra btw (samen 5%). Daarnaast adviseren we aanvullend onderzoek naar vervoer. 

 
 
 
 
 

 Huidig tarief 
2018 

Adviestarief 
2019 

Individuele begeleiding basis € 47,20 € 56,92 

Individuele begeleiding specialistisch € 67,50 € 65,79 

Persoonlijke verzorging basis € 46,00 € 47,70 

Persoonlijke verzorging basis plus € 49,00 € 50,81 

Dagbesteding licht € 7,50 € 7,24 

Dagbesteding midden € 11,00 € 10,22 

Dagbesteding zwaar € 15,00 € 13,92 

Vervoer basis9 € 12,50 € 13,13 

Vervoer rolstoel € 20,00 € 21,00 

Logeren licht € 64,00 € 66,37 

Logeren midden-zwaar € 125,00 € 129,63 

Tabel 21. Overzichtstabel huidige en adviestarieven 
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6.2  Aanbevelingen 
Tot slot willen we u nog enkele adviezen meegeven over het vervolg. 
 
Transparant proces voltooien 
De hier gepresenteerde tarieven zijn adviestarieven. De gemeente 
beslist uiteindelijk. Of u de adviezen volgt of afwijkt, wees hierover in 
ieder geval transparant. Als u afwijkt, adviseren wij u dit richting 
aanbieders te motiveren en hierover duidelijk te communiceren op de 
manier zoals u dit de rest van het traject ook heeft gedaan.  
 
Latere ingangsdatum nieuwe tarieven 
Tijdens de plenaire bijeenkomst met aanbieders bleek dat de bekend-
making van de tarieven voor 2019 op zijn vroegst medio november 
plaatsvindt. Tegelijkertijd bedraagt het opzegtermijn voor de 
contracten drie maanden. Dat betekent, dat als aanbieders het contract 
wensen te beëindigen als gevolg van de aangepaste tarieven, dit op zijn 
vroegst medio februari 2019 mogelijk is, terwijl dan wel de nieuwe 
tarieven gelden. Daarom bevelen wij aan de ingangsdatum van de 
nieuwe tarieven niet op 1 januari 2019 in te laten gaan maar 
bijvoorbeeld per 1 april 2019, tenzij aanvullende afspraken kunnen 
worden gemaakt met betreffende aanbieders. 
 
Nader onderzoek naar vervoerstarieven en tarieven voor logeren  
In het kostprijsonderzoek was de respons voor de producten 
persoonlijke verzorging, vervoer en logeren te laag om zinvol over te 
adviseren. Voor de producten vervoer en logeren adviseren we opnieuw 
nader onderzoek te doen in de eigen regio.  
 

Wat reële tarieven zijn voor vervoer is tamelijk regio-specifiek, 
aangezien de te rijden afstanden verschillen per regio. In de plenaire 
bijeenkomst zijn twee opties voor vervolgonderzoek benoemd:  
1. Opnieuw een inventarisatie onder alle vervoersaanbieders 

organiseren, waarbij voldoende tijd is om aanbieders te rappelleren 
en motiveren om vooral mee te doen. 

2. De vervoerscontracten van aanbieders die dit uitbesteden 
analyseren en onderling vergelijken. Overwogen kan worden om op 
basis van aanvullend onderzoek nieuwe vervoerstarieven 
halverwege 2019 in werking te stellen. Aspecten om mee te nemen 
bij vervolgonderzoek naar vervoer zijn het aantal begeleiders in de 
bus, de maximale reistijd of -afstand die nog aanvaardbaar is, de 
keuze voor wel of niet een vaste chauffeur.   

 
Voor logeren adviseren wij ook nader onderzoek te doen. De tarieven 
zijn relatief laag in Limburg-Noord in vergelijking met andere regio’s. In 
de regio wordt voor dit product veel gewerkt met vrijwilligers. Het is 
aannemelijk dat de inzet van deze vrijwilligers kostenbesparend werkt. 
Toch adviseren wij nader te onderzoek of dit inderdaad het geval is en 
de gehanteerde tarieven reëel zijn. 
 
Productbeschrijvingen herijken 
Tijdens de plenaire bijeenkomst kwam naar voren dat verschillen tussen 
de producten binnen een productgroep (bijvoorbeeld basis en 
specialistisch binnen de productgroep individuele begeleiding) niet 
altijd even duidelijk zijn voor aanbieders en voor de gemeentelijke 
toegang. We adviseren u te overwegen productbeschrijvingen te 
herijken en hierbij aanbieders en de toegang nadrukkelijk te betrekken, 
zodat duidelijk is wat de variatie tussen producten is en welke 
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kwaliteitseisen bij de verschillende producten gelden. Eventueel kan 
overwogen worden om te differentiëren naar doelgroep. 
 
Ga niet alleen in gesprek over de prijs, maar zet vooral in op de 
kwaliteit van (efficiëntere) zorg en transformatie  
Bij de adviezen in dit rapport ligt de focus sterk op de tarieven voor de 
verschillende Wmo maatwerkproducten. Het hogere tarief voor 
individuele begeleiding basis leidt bij de gemeenten tot hogere kosten. 
Belangrijk is wel om de zorg betaalbaar te houden. Nu zijn de kosten 
van de zorg niet alleen afhankelijk van de tarieven (“de p”), maar vooral 
ook van de hoeveelheid maatwerkzorg (“de q”) die de gemeente inzet. 
Denk daarbij aan de inzet van zorg per week (frequentie) en de duur. 
 
We adviseren daarom de gemeente en aanbieders naast het gesprek 
over reële tarieven ook het gesprek aan te gaan over transformatie en 
manieren om de hoeveelheid maatwerkzorg te verminderen, uiteraard 
zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Minder 
maatwerkzorg kan mogelijk gerealiseerd worden via meer inzet op 
passende algemene voorzieningen of (gezamenlijke) innovatieve 
zorgoplossingen, die minder inzet vragen. 
 
Trajectfinanciering vs. inspanningsgerichte financiering 
De afschaffing van de trajectfinanciering (medio juli 2018) heeft invloed 
gehad op het proces om te komen tot reële tarieven. Dat bleek tijdens 
meerdere sessies met de aanbieders. Hierdoor is de focus nog meer op 
het tarief komen te liggen. Wij adviseren (in dialoog met de aanbieders) 
te heroverwegen of het overstappen van trajectfinanciering naar 
inspanningsgerichte (p*q) financiering de juiste wijze is om de uitgaven 
voor de gemeenten te beheersen.  
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Bijlage 1. Definities 

Overhead    
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het primaire 
proces is het geheel aan diensten en voorzieningen dat door een care-
organisatie geboden wordt aan een cliënt, om direct in de behoefte aan 
begeleiding, verzorging, voeding (en verpleging, behandeling, 
opvoeding*) van de cliënt te voorzien. * Bij Wmo n.v.t. 
   
Personele overhead    
Niet- cliëntgebonden personele kosten ten behoeve van het primaire 
proces (leidinggevenden, hotelfuncties, terrein- en gebouwgebonden 
functies en overig niet-cliëntgebonden personeel). 
   
Overige overhead/kosten    
Overige (niet personele) kosten ten behoeve van het primaire proces 
(voeding, hotelmatige kosten, cliënt c.q. bewoner gebonden kosten, 
terrein en gebouw gebonden kosten, afschrijving, huur, lease, interest 
en algemene kosten (waaronder ICT, kantoorbenodigdheden, 
marketing, abonnementen etc.). 
   
Totale loonsom (incl. inhuur) van al uw medewerkers   
Totale loonkosten voor personeel in loondienst en personeel niet in 
loondienst. Als u personeel heeft ingehuurd graag hierbij optellen. Tel 
hierbij ook de sociale kosten en andere personeelskosten bij (zoals 
woon-werk verkeer en scholing). In het Prismant rekeningschema zijn 
dit rekeningen uit rubriek 41 en 42. 
   

Totale loonsom (incl. inhuur) voor cliëntgebonden medewerkers  
Direct cliëntgebonden personeel. Dit is niet-leidinggevend personeel 
primair proces: denk hierbij aan verpleegkundig, verzorgend en sociaal-
(ped)agogisch personeel, medisch en sociaalwetenschappelijk 
personeel, begeleiders, therapeuten. Als u cliëntgebonden 
medewerkers heeft ingehuurd graag hierbij optellen. Tel hierbij ook de 
sociale kosten en andere personeelskosten bij (zoals woon-werk verkeer 
en scholing). 
   
Totale loonsom (incl. inhuur) voor niet- cliëntgebonden 
medewerkers 
Leidinggevend personeel primair proces/management-en 
ondersteunend personeel: Algemeen directeuren, leidinggevend en 
niet-leidinggevend personeel administratie, personeelszaken, 
automatisering en interne opleiding, kwaliteitsfunctionarissen/ 
personeel hotelfuncties/personeel terrein- en gebouwgebonden 
functies. Als u niet- cliëntgebonden medewerkers heeft ingehuurd 
graag hierbij optellen. Tel hierbij ook de sociale kosten en andere 
personeelskosten bij (zoals woon-werk verkeer en scholing). 
   
Personeel leidinggevenden    
Leidinggevend personeel primair proces: Algemeen directeuren en 
overig leidinggevend personeel. 
   
Personeel hotelfuncties    
Leidinggevend en niet-leidinggevend personeel huishoudelijk, voor 
zover niet patiënt/cliëntgebonden. Ook: personeel uitleen en transport 
hulpmiddelen. 
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Personeel terrein- en gebouwgebonden functies  
Leidinggevend en niet-leidinggevend personeel technisch. 
   
 Kosten van voeding    
Totaaltelling van de materiële kosten die verband houden met de 
bereiding en verstrekking van maaltijden en andere voedingsproducten. 
In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 43. 
   
 Andere hotelmatige kosten    
Deze kostengroep bevat de materiële kosten die aan de hotelfunctie 
van de instelling kunnen worden toegerekend (inclusief de kosten van 
het vervoer van cliënten) , met uitzondering van de kosten van voeding. 
In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 44. 
   
Algemene kosten    
Kosten van algemene aard. Denk hierbij aan: kosten voor dienstreizen, 
materiele kosten voor administratie en registratie, ICT, communicatie-
kosten, kosten algemeen beheer, zakelijke lasten en verzekeringen, 
kosten audiovisuele apparatuur en andere algemene kosten. In het 
Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 45. 
   
Cliënt c.q. bewonergebonden kosten    
Dit betreft o.a. kosten voor onderzoek, laboratorium, geneesmiddelen 
en hulpmiddelen. In het Prismant rekeningschema zijn dit alle 
rekeningen uit rubriek 46. 
   
Terrein- en gebouwgebonden kosten    
Het betreft hier de kosten die worden gemaakt voor onderhouden de 
dotaties die worden gedaan aan groot onderhoud, en de kosten voor 

nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water. In het Prismant 
rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rubriek 47. 
   
 Afschrijvingen, huur en leasing en interest   
Afschrijvingskosten en huur van vervoersmiddelen, immateriële activa, 
gebouwen, automatisering, financieringskosten en dotaties egalisatie. 
In het Prismant rekeningschema zijn dit alle kosten die vallen onder 
rubriek 48. 
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Bijlage 2. Format 
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17  Kosten van voeding  Prismantnummer 43  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

18  Andere hotelmatige kosten  Prismantnummer 44  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

19  Algemene kosten (ICT, kantoorbenodigdheden, marketing, abonnementen etc)  Prismantnummer 45  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

20  Cliënt cq bewonergebonden kosten  Prismantnummer 46  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

21  Terrein en gebouwgebonden kosten  Prismantnummer 47  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

22  Afschrijving, huur, lease en interest.  Prismantnummer 48  HIERNAAST VERDELEN (IN PROCENTEN) => -   graag aanvullen tot 100% 

              

              

23  #LEEG 

  

24

25

26

 Hoe zijn de totale kosten % verdeeld? 

 Indien u in algemeen nog iets wilt meegeven wat hierboven nog niet gevraagd is kunt u dat hier 
doen 

 Kunt u dit toelichten? En daarbij aangeven op basis van welke bronde indexatie plaats zou moeten vinden 
wat u betreft? 

 Toelichting 

 Wat vindt u een reëel percentage voor een indicering van de kostprijs per jaar? 

 CONTROLE  Begeleiding 
individueel 

 Persoonlijke 
verzorging 

 Wat vindt u een reëel percentage voor een opslag winst, risico innovatie en doorontwikkeling? 

 Vervoer 
(dagbesteding) 

 Overig (andere 
financier/producten, 
bv. Verblijf) 

 Logeren 

 Is 2017 een representatief jaar voor wat betreft de overige overhead? 

 Gemiddelde opslag personele + overige overhead/kosten 

 Dagbesteding 
(excl. vervoer) 

 Overige overhead/kosten in 2017 

 Gemiddelde opslag overige overhead/kosten 



❶
❷
❸
❹
❺ 

 

 

 Advies reële kostprijzen voor Wmo maatwerkvoorzieningen in regio Limburg-Noord | © bureau HHM 2018 | 31 
MK/18/1751/kpln  

  



❶
❷
❸
❹
❺ 

 

 

 Advies reële kostprijzen voor Wmo maatwerkvoorzieningen in regio Limburg-Noord | © bureau HHM 2018 | 32  
MK/18/1751/kpln  

 


