
1 

Bijeenkomst met BW – MO  aanbieders Haarlem e.o. 
Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Haarlem 

23 maart 2017 



Agenda/Inhoud 

1. Aanleiding en doel van het onderzoek 

 

2. Uitgangspunten beleid en inkoop 

 

3. Toelichting op de onderzoeksaanpak van Berenschot 

 

4. Toelichting op het doel van deze bijeenkomst 

 

5. Toelichting op de werksessie en de formats 

 

6. Plenaire terugkoppeling en afronding 
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Toelichting op het onderzoek 

• De gemeenten in de regio willen graag hun beleid en inkoop 

doorontwikkelen, waarbij het doel is om de gerichtheid op concrete 

resultaten voor de burger te versterken. 

• Aan bureau Berenschot, als onafhankelijk 

organisatieadviesbureau, is gevraagd om de gemeente te 

begeleiden bij het onderzoek naar de te hanteren tarieven voor de 

aanbesteding van diensten op het terrein van Wmo, Jeugd en 

BW/MO vanaf 2018.  

• De doelstelling van het onderzoek is te komen tot een advies over 

tarieven die aansluiten bij een reële te verwachten kostprijs van de 

aanbieders. 
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Uitgangspunten beleid en inkoop in de regio (1) 

• Doel van nieuwe verwervingsronde: in partnerschap de ambities 

uit het beleidskader realiseren door de cliëntvraag centraal te 

stellen. 

• De inhoudelijke uitgangspunten zijn:  

o cliënt en zijn/haar ontwikkeling (herstel / resultaat) staan 

centraal,  

o eigenaarschap en regie in een traject op maat,  

o herstelondersteuning op 9 leefgebieden. 

• De leefgebieden zijn uitgewerkt in verschillende treden. Zie 

volgende pagina: 
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Uitgangspunten beleid en inkoop in de regio (2) 

Uitwerking leefgebieden in treden. Link naar formats. 
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Format bw -werksessie met Berenschot BW  MO 170320.pptx


Toelichting onderzoeksaanpak Berenschot 

• Onafhankelijk onderzoek in 

samenwerking met aanbieders 

Haarlem en de gemeente 

Haarlem in opdracht van de 

gemeente Haarlem. 

• Iedere aanbieder heeft andere 

kostprijzen. Omdat de 

gemeente Haarlem met 

uniforme tarieven voor alle 

aanbieders wil werken, berekent 

Berenschot ‘reële kostprijzen’. 

• Reële kostprijzen zijn 

kostprijzen berekend vanuit  de 

te verwachten personele inzet 

en de te verwachten overhead- 

en overige kosten. 
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1 
• Inschaling en periodiek 

2 

• Opslag vakantiedagen, ORT 
en eindejaarsuitkering 
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• Opslag sociale lasten en 
overige personeelskosten 

4 
• Correctie productiviteit 
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• Opslag overhead en overige 
kosten 



Toelichting onderzoeksaanpak Berenschot 

• Vandaag halen we informatie op bij de aanwezige aanbieders met 

betrekking tot personele eisen, inzet van personeel en overige 

kosten (met name huisvesting). 

• Deze informatie vormt input voor de berekening van de personele 

kosten en overige kosten in het rekenmodel van Berenschot. 

• Naast deze informatie maakt Berenschot gebruik van informatie 

van de regio Haarlem, informatie uit openbare bronnen en 

informatie uit eerder onderzoek van Berenschot (onder meer de 

Benchmark Care van Berenschot; toelichting zie volgende sheet) 

om de overige componenten te bepalen. 

• Berenschot adviseert de regio Haarlem over reële kostprijzen per 

product. De regiogemeenten beslissen zelf wat de uiteindelijke 

tarieven worden. 

7 



• Berenschot organiseert sinds 2005 jaarlijks voor ruim 50 

zorgaanbieders uit de VVT, GHZ en GGZ de Benchmark Care. 

• Deelnemende organisaties zijn verspreid over heel Nederland 

• De cijfers van de Benchmark Care zijn gebaseerd op meer dan 

100 unieke zorgaanbieders die in 2014, 2015 en/of 2016 

deelnamen*. 

• Op basis van het NZI-rekenschema worden in de Benchmark Care 

alle kosten en opbrengsten van de deelnemende organisaties 

uitgevraagd. 
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Benchmark Care als belangrijke bron voor parameters 
onderzoek reële kostprijzen regio Haarlem 

* Wanneer een organisatie in deze periode vaker aan de benchmark heeft 

deelgenomen, zijn alleen de meest recente cijfers in het gemiddelde opgenomen 

 



Van inzet medewerkers naar kostprijs 

Personele kosten 

Inzet 

Mede-
werkers 
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• Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers per 

activiteit? 

• Onder welke CAO en in welke FWG (schaal en periodiek) vallen deze 

medewerkers? 

• Hoeveel uur wordt de medewerker gemiddeld ingezet per activiteit? 

• Welk deel valt buiten reguliere werktijden? 

• Hoe vaak vindt de activiteit plaats?  

• Wat zijn overige bijkomstige kosten van de zorgaanbieder?  

• Wat zijn de verschillen per activiteit, maatwerkvoorziening of 

beschermd wonen? 

• Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / 

beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke 

informatie uit de Benchmark Care bepalen we de personele kosten. 

Kostprijs 

Ove
rig 

Over
head 

Perso
neel 

• Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / 

beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke 

informatie uit de Benchmark Care bepalen we de totale kosten. 



Doel van de bijeenkomst 

• Het doel van de eerste bijeenkomst is om een toelichting te geven 

op de aanpak voor de tariefberekening en om informatie op te 

halen omtrent twee belangrijke parameters, namelijk  

1. de benodigde functiemix voor het leveren van de diverse 

(varianten van) diensten en  

2. het benodigde aantal uren per dienst. 

• De input die aanbieders vandaag geven over de kostprijzen wordt 

door Berenschot geanalyseerd, waarna op basis van de analyse 

een advies wordt gegeven over een reële kostprijs per product. 

• De uitkomsten worden besproken met de gemeente. Op basis van 

dit gesprek stelt Berenschot een conceptrapportage inclusief 

advies op. 

• De gemeente beslist op basis van dit advies over de mogelijke 

effecten van dit advies en informeert de aanbieders hierover. 
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Toelichting op de werksessie en de formats 

• De aanwezige vertegenwoordigers van de aanbieders krijgen een set 

aan in te vullen formats. 

• Per levensgebied en trede is er een format 

• Bekijk voordat u begint met u bent welke formats op uw organisatie van 

toepassing zijn. 

• Het is de bedoeling dat u deze formats individueel / per organisatie invult 

op basis van cliëntcasussen uit uw eigen praktijk. 

• Wij vragen u om, bij grote verschillen qua inzet en kosten per casus, voor 

meerdere casussen het format in te vullen, waarbij de casussen gespreid 

zijn over treden en een globaal beeld geven van uw cliëntpopulatie. 

• Vervolgens vult iedere deelnemer meerdere formats in voor de eigen 

organisatie (ongeveer 1 uur). 

• Ten slotte bespreken de deelnemers met elkaar wat ze hebben ingevuld 

(ongeveer een half uur). 

• Tussendoor kunt u voor vragen terecht bij de medewerkers van de 

gemeente Haarlem en Berenschot. 
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Plenaire terugkoppeling 

… 
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Afronding 

• Is er naast de informatie die jullie zojuist hebben aangeleverd nog 

andere informatie die jullie willen delen met de gemeente Haarlem 

dan wel Berenschot? 

• Hebben deelnemers nog behoefte om de komende dagen 

aanvullende informatie te delen met de gemeente Haarlem die van 

belang kan zijn voor het onderzoek van Berenschot? 

• Aanvullende informatie kan uiterlijk < te bepalen in overleg > … 

worden toegestuurd aan < te bepalen in overleg >. 
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Contactgegevens Berenschot 
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  Wine te Meerman 

  w.temeerman@berenschot.nl 

  www.winetemeerman.nl 

  0302916803 

 

 

http://www.berenschot.nl/zorg 

mailto:w.temeerman@berenschot.nl
http://www.winetemeerman.nl/
http://www.berenschot.nl/markten-sectoren/zorg-welzijn/
http://www.berenschot.nl/markten-sectoren/zorg-welzijn/
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Berenschot Groep B.V.  

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht  

T 030 - 2 916 916 

 


