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

Haarlem 
30 maart 2017 



Agenda/Inhoud 

1. Terugblik 
 

2. Toelichting op de voorlopige parameters calculatiemodel 
Berenschot o.b.v. werksessie 
 

3. Afronding 
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Terugblik 
1 



Terugblik - doelstelling 

• 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. 

• De doelstelling van het onderzoek is te komen tot een advies over 
tarieven die aansluiten bij een reële te verwachten kostprijs van de 
aanbieders. 
 

• Vorige werksessie hebben we informatie opgehaald bij de 
aanwezige aanbieders met betrekking tot personele eisen, inzet 
van personeel en overige kosten (met name huisvesting). 
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Terugblik - leefgebieden 
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Toelichting op de voorlopige 
parameters calculatiemodel 
Berenschot 

2 



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. 



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. 



Voorlopige parameters integrale uurtarieven 
per type FWG-schaal / type functionaris 

9 * O.b.v. 1300 declarabele uren per jaar, 
**Als percentage van de totale organisatiekosten. 

Onderwerp Parameter Opmerkingen 

1. Cao VVT, GHZ, GGZ Dit zijn de meest voorkomende cao’s in de 
Wmo 

2. Uurloon, eindejaarsuitkering, 
vakantiegeld Rechtstreeks uit cao’s - 

3.Productiviteit* 
80% bij ‘Voeren van een 
huishouden’. 70% bij andere 
resultaatgebieden. 

Gebaseerd op Benchmark Care en eerdere 
onderzoeken Berenschot. 

4.Onregelmatigheidtoeslag 2,5% Voor beschermd wonen rekenen we met 
2,5% opslag voor ORT.  

5.Inschaling Derde kwartiel Gebaseerd op feitelijke situatie in sectoren 
VVT, GHZ en GGZ (geïndexeerd). 

6.Werkgeverslasten 14,7 tot 16,1%** Gebaseerd op Benchmark Care Berenschot 
7.Overhead (formatie, inhuur en 
uitbesteding en materiële 
kosten. Inclusief kosten voor 
automatisering) 

15,8 tot 21,6%** Gebaseerd op Benchmark Care Berenschot.  

8.Overige kosten (incl. 
huisvestingskosten voor de 
overhead) 

3,1 tot 4,0%** Gebaseerd op Benchmark Care Berenschot.  

9.Opslag voor innovatie en 
organisatieontwikkeling 1-2% Dit is als opslag bovenop de 100% kosten 

toegepast in de tariefberekeningen. 



Voorlopige parameters: kosten 
huisvesting, hotel en maaltijden 
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Functiemix Huisvesting Maal-
tijden Hotel Opvallendheden/ 

Opmerkingen 

Le
ef

ge
bi

e
d 

1. Wonen 
Beschut / bescherm wonen  € 617,24   € 6,77  € 2,11   Hotelmatige kosten tot € 6,92 
Onderdak Te weinig observaties 
Zelfstandig wonen Onbekend 



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. 



Activiteiten per leefgebied (1/2) 

12 * De observaties voor cao W&MD zijn beperkt. Deze worden gespiegeld o.b.v. FWG-
inschaling. 

Activiteiten   
Le

ef
ge

bi
ed

en
 

1. Wonen Begeleiding individueel 
  Huishoudelijke hulp 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 
2. Veiligheid Begeleiding individueel 
  Nachtdienst en/of slaapwacht 
  Procesmatige activiteiten 
3. Financiën Begeleiding groep 
  Begeleiding individueel 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 
4. Dagbesteding Begeleiding groep 
  Begeleiding individueel 
  Ondersteuning ADL 
  Signalering, medicatie en somatiek 
  Procesmatige activiteiten 
5. Sociale relaties Begeleiding groep 
  Begeleiding individueel 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 



Activiteiten per leefgebied (2/2) 

13 * De observaties voor cao W&MD zijn beperkt. Deze worden gespiegeld o.b.v. FWG-
inschaling. 

Activiteiten   
Le

ef
ge

bi
ed

en
 

6. Opvoeden & opgroeien Begeleiding individueel 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 
7. Zingeving Begeleiding groep 
  Begeleiding individueel 
  Procesmatige activiteiten 
8. Persoonlijk functioneren Begeleiding individueel 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 
9. Lichamelijke gezondheid Begeleiding groep 
  Begeleiding individueel 
  Ondersteuning ADL 
  Procesmatige activiteiten 
  Signalering, medicatie en somatiek 



Voorlopige parameters: functiemix (type cao 
en inschaling)* 
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Functiemix Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Opvallendheden/ 
Opmerkingen 

Le
ef

ge
bi

ed
 

1. Wonen FWG  
45-50  - -    Trede 1 (huishouden) loopt 

op tot FWG 70. 

2. Veiligheid  FWG  
40-50 

 FWG  
40-50 

 FWG  
40-50 - 

 Trede 1 loopt op tot FWG 
60, Trede 2 en Trede 3 tot 
FWG 70/WMD 11.  

3. Financiën FWG  
45-55  

 FWG  
45-55 

 FWG  
50-55     

4. Dagbesteding  FWG  
35-40 

 FWG  
40-45 

FWG  
40-45   Trede 3 (arbeid) loopt op 

tot WMD 10 

5. Sociale relaties  FWG  
40-50  

 FWG  
45 

FWG  
50-55    

Trede 1 loopt op tot FWG 
60, Trede 2 tot  FWG 70/ 
WMD 11. 

6. Opvoeden & opgroeien  Te weinig 
observaties     

7. Zingeving  FWG  
45-50     

8. Persoonlijk functioneren FWG  
45-50  

 FWG  
45-50 

FWG  
45-50    Trede 2 loopt op tot FWG 

70/ WMD 10. 

9. Lichamelijke gezondheid  Te weinig 
observaties 

 FWG  
45 

  FWG  
45-55   Trede 3 loopt op tot FWG 

70. 

* De observaties voor cao W&MD zijn beperkt. Deze worden gespiegeld o.b.v. FWG-
inschaling. 



Voorlopige parameters: ureninzet (uren 
per cliënt per week) 
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Functiemix Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Opvallendheden/ 
Opmerkingen 

Le
ef

ge
bi

ed
 

1. Wonen  3-4 uur  - -     Trede 1 tot 9 uur 

2. Veiligheid 1,5-2 uur 5,5 uur 8-10 uur -  Trede 3 tot 24 uur. 

3. Financiën 1-1,5 uur  2-4 uur 3-4 uur    Trede 1 tot 5 uur, Trede 2 tot 7-
10 uur en Trede 3 9-14 uur 

4. Dagbesteding 

5. Sociale relaties  1-2 uur 3,5-4,5 
uur  4-5 uur     Trede 1 tot 8 uur, Trede 2 tot 

11,5 uur. 

6. Opvoeden & opgroeien 
 Te weinig 

observaties     

7. Zingeving 2,5 – 3 uur      

8. Persoonlijk functioneren 1,5-2 uur 3-4 uur 7-8 uur     

9. Lichamelijke gezondheid 
  Te weinig 
observaties 2-5 uur 4-5 uur     Trede 3 tot 13-14,5 uur 



Overige voorlopige parameters: groepsgrootte 
dagbesteding 

• De groepsgrootte van de dagopvang ligt op ongeveer 6 (met 
uitschieters van 1, 10 en 25). 

• De groepsgrootte van recreatieve dagbesteding ligt op ongeveer 8 
(met een uitschieter van 1). 

• De groepsgrootte van arbeidsmatige dagbesteding ligt op 
ongeveer 6-8 (met een uitschieter van 1). 
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Afronding 

• Voor eventuele aanvullingen of vragen na afloop van de 
werksessie kunt u r.vanscherrenburg@berenschot.nl mailen.  

17 

mailto:r.vanscherrenburg@berenschot.nl


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 
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