
Huishoudelijke ondersteuning (HO)* 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting van de gemiddelde 
personele inzet per week per cliënt 

Activiteiten medewerker Inzet 

functieniveau 

FWG 

schaal 

CAO Uren inzet 

per week 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Omschrijving cliënt en soort problematiek 

 

 

HO: 
HO met begeleiding 

HO met intensieve begeleiding: 
 

* Vink a.u.b. aan om welk 

product het gaat 



Individuele begeleiding* 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting van de gemiddelde 
personele inzet per week per cliënt 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Omschrijving cliënt en soort problematiek 

 

 

Activiteiten medewerker Inzet 

functieniveau 

FWG 

schaal 

CAO Uren inzet 

per week 

Licht: 
Middelzwaar 

Zwaar 
 

* Vink a.u.b. aan om welk 

product het gaat 



Dagbesteding 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting van de personele 
inzet per groep per uur 

Activiteiten medewerker Inzet 

functieniveau 

FWG 

schaal 

CAO Uren inzet per 

groep per uur 

Omschrijving cliënt en soort problematiek 

 

 

Gemiddeld # cliënten in groep: <      > 
 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Trede: basis 



Dagbesteding 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting van de personele 
inzet per groep per uur 

Omschrijving cliënt en soort problematiek 

 

 

Gemiddeld # cliënten in groep: <      > 
 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Trede: plus 

Activiteiten medewerker Inzet 

functieniveau 

FWG 

schaal 

CAO Uren inzet per 

groep per uur 



Dagbesteding 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting 

Kostprijsbepalende factoren 

Totale huisvestingskosten voor de locatie per maand excl. GWE: <…             > euro. 

Gemiddeld aantal cliënten in locatie (capaciteit): <…             > cliënten. 

Gemiddelde bezettingsgraad van de locatie in 2016: <…             > % 

Gemiddelde huisvestingskosten per wooneenheid van de cliënt per 

maand excl. GWE: 

< …            > euro. 

 

Totale Bruto Vloeroppervlakte (BVO) van de locatie: < …..          > m2. 

Gemiddeld aantal m2 per wooneenheid van de cliënt (BVO): < …            > m2. 

Aantal m2 (BVO) gemeenschappelijke ruimten op locatie: < ….           > m2. 

Locatie in eigendom of huur?                        < …            >. 

Kosten van maaltijden per persoon per dag: < …           > euro. 

Hotelmatige kosten* per persoon per dag: < …           > euro 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Bijlage bij format voor uren voor 
specificatie huisvestingskosten 

* Volgens definitie NZi 

rekenschema 



KDO 
Vink aan om welk product het gaat en geef 
een zo goed mogelijke inschatting van de 
personele inzet per cliënt per etmaal 

Activiteiten medewerker Inzet 

functieniveau 

FWG 

schaal 

CAO Uren inzet per 

etmaal 

Basis: 
    : 

    Plus: 
 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <     > Tel: 06 <                    > 

Voor opgave huisvestingskosten zie separate bijlage 



KDO 
Geef op het format graag een zo goed 
mogelijke inschatting 

Kostprijsbepalende factoren 

Totale huisvestingskosten voor de locatie per maand excl. GWE: <…             > euro. 

Gemiddeld aantal cliënten in locatie (capaciteit): <…             > cliënten. 

Gemiddelde bezettingsgraad van de locatie in 2016: <…             > % 

Gemiddelde huisvestingskosten per wooneenheid van de cliënt per 

maand excl. GWE: 

< …            > euro. 

 

Totale Bruto Vloeroppervlakte (BVO) van de locatie: < …..          > m2. 

Gemiddeld aantal m2 per wooneenheid van de cliënt (BVO): < …            > m2. 

Aantal m2 (BVO) gemeenschappelijke ruimten op locatie: < ….           > m2. 

Locatie in eigendom of huur?                        < …            >. 

Kosten van maaltijden per persoon per dag: < …           > euro. 

Hotelmatige kosten* per persoon per dag: < …           > euro 

Ingevuld door: <      >  Organisatie: <      > Tel: 06 <                    > 

Bijlage bij format voor uren voor 
specificatie huisvestingskosten 

* Volgens definitie NZi 

rekenschema 


