
11 april 2017 definitief verslag 

Marktconsultatie Wmo ambulant en Huishoudelijke Ondersteuning IJmond en Zuid-Kennemerland 

Aanwezigen: zie de lijst aanwezigen in de bijlage. 

 

1. Welkom 

Marjon Tijl heet namens de gemeenten de aanbieders welkom op de derde en laatste 

marktconsultatie Wmo. Het doel van de bijeenkomst is een terugkoppeling te geven van de 

bevindingen van Berenschot en de voorlopige parameters te presenteren die de basis vormen van de 

kostprijsberekeningen en van het advies aan de gemeenten ten aanzien van de te hanteren tarieven. 

Het verslag van 4 april is verstuurd. Er zijn daarna nog een aantal aanpassingen gedaan; de laatste 

versie wordt snel verstuurd. 

 

2. Presentatie Berenschot (Wine te Meerman en Paul Schenderling) 

Vorige week is de vraag aan de aanbieders gesteld hoe de functiemix er uit ziet voor de verschillende 

producten. Dit is door velen aangeleverd en bevat bruikbare informatie (ruim 70 ingevulde formats 

van 19 organisaties). 

De reden dat we dit hebben uitgevraagd is dat de gemeenten tot een reëel standaardtarief willen 

komen voor de inkoop van 2018 e.v.  

 

Terugkoppeling van de parameters 

Berenschot baseert zijn advies op 2 componenten. Enerzijds is er de kostprijs per medewerker: voor 

het berekenen hiervan wordt de landelijke benchmark gebruikt (op basis van Cao, fwg schalen, 

overhead). Anderzijds is er de functiemix per product: deze parameter wordt berekend op basis van 

gevraagde input van aanbieders. Deze 2 componenten samen leiden tot een advies aan de 

gemeenten over de te hanteren tarieven.  

 

Toelichting kostprijs per medewerker (zie ook sheet 9 van de presentatie van Berenschot die als 

bijlage bij dit verslag is gevoegd), deze is opgebouwd uit de volgende componenten 

1. Cao, belangrijkste factor zijn de loonkosten 

2. Uurloon, eindejaarsuitkering, vakantiegeld. Vraag: Hoe zit het met de component scholing? 

Antwoord: de kosten voor scholing halen we uit de cao, de uren die in scholing worden gestoken, zit 

in de productiviteitscorrectie.  

3. Productiviteit. Op basis van 1878 uren per jaar. Eerst worden de directe uren berekend (na 

correctie van uren voor ziekte, vakantiedagen, PLB-uren, algemeen overleg, reistijd, scholing, etc.), 

dan blijven de directe uren over. Alle cliëntgebonden tijd valt binnen de directe uren en telt dus mee 

in de productiviteit. Het betreft naast klantcontacttijd ook de tijd die aan cliëntgebonden 

dossiervorming en cliëntgebonden overleg wordt besteed. 

Vraag: op basis waarvan wordt het ziekteverzuimpercentage berekend? Antwoord: op basis van de 

Benchmark Care van Berenschot: het actuele landelijke gemiddelde (excl. zwangerschap). 

4. Onregelmatigheidstoeslag. Vraag: in de Wmo zie je dat medewerkers ook steeds vaker ‘s avonds 

op pad gaan, omdat cliënten ‘s avonds bezocht willen worden (individuele begeleiding). Maar ook 

weekenden en feestdagen komt bij dagbesteding voor. En ook bij kortdurend verblijf wordt op 

onregelmatige tijden gewerkt. Kan dit meegenomen worden in de ort toeslag bij de producten 

begeleiding individueel, dagbesteding en logeren? Berenschot zal dit meenemen in het advies. 

Opgemerkt wordt door een aanbieder dat het in de Welzijnssector gebruikelijk is dat ORT pas van 



toepassing is vanaf een derde avond (onregelmatige tijd) werken. 

5. Inschaling. Hier wordt uitgegaan van het derde kwartiel. Inmiddels is duidelijk geworden dat de 

HbH-schaal waarover is gesproken niet zal worden gehanteerd. Zie ook hier. Vraag: veel 

medewerkers zitten in een hoge schaal: dus derde kwartiel is niet heel logisch. Antwoord: de 

berekening is gemaakt op basis van input van veel aanbieders (en de verschillende cao’s), de 

uitkomst zou dus representatief moeten zijn. 

Berenschot gaat nog goed kijken of er voldoende aanleiding/argumentatie is om in deze regio af te 

wijken t.o.v. de landelijke standaarden.  Met name bij FWG 10. 

6. Werkgeverslasten: bron is de Benchmark Care. Zie ook hier voor een toelichting. . 

Vraag: kan er onderscheid gemaakt worden tussen Wmo en Wlz? Want voor Wmo zijn er veel extra 

kosten (de administratieve lasten zijn hoger i.v.m. de eisen van gemeenten). Antwoord Berenschot: 

Dit is helaas niet mogelijk. Al was het maar omdat veel aanbieders zowel actief zijn in de Wmo als in 

de Wlz en niet zelden ook in de ZvW. Deze aanbieders houden de administratieve lasten en 

administratiekosten niet per wet bij.7. Overhead. Hier verstaat Berenschot onder: ‘Het geheel van 

aansturende en ondersteunende diensten.’ Ondersteuning wordt ook wel samengevat als: PIOFACH : 

personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en 

huisvesting. 

Overhead wordt als een generiek opslagpercentage toegerekend aan alle producten.  

Teamleiders en andere leidinggevenden / coördinatoren worden zodra zij meer dan 50% 

leidinggevende taken uitvoeren  als overhead meegerekend.  Er zijn per sub sector wel verschillen te 

zien: daar wordt in de tarieven rekening mee gehouden 

8. Overige kosten, incl. huisvesting (betreft huisvesting voor de overhead, niet de huisvestingskosten 

voor de cliënten!). 9. Opslag voor innovatie en organisatie ontwikkeling (ook bedoeld als risico-

opslag): omdat het risico van omzetschommelingen bij de aanbieders ligt, adviseert Berenschot 

gemeenten altijd een  een opslagpercentage bovenop de kosten mee te nemen in het tarief. Als de 

omzet hoger is dan de kosten, kan het geld gebruikt worden voor innovatie, bij een omzet lager dan 

de totale organisatiekosten kan het bedrag gebruikt worden om het tekort aan te vullen. 

 

Op basis van de opgevraagde input is een beeld geschetst van de gemiddelde inschalingen per 

product (sheet 12). Toelichting:  

HO: Inschaling is herkenbaar in de vergelijking  met andere regio’s. 

Individuele begeleiding: de gemiddelde FWG ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, oorzaak van de 

uitschieters kan zijn dat gedragswetenschappers in FWG 65 zitten en meetellen in het gemiddelde. 

Dagbesteding: Aanbieders geven aan dat vooral de hoeveelheid dagbesteding verschilt tussen Basis 

en Plus en minder de functiemix.  In de functiemix bij trede 3 wordt wel meer FWG 60-65 ingezet.. 

Kortdurend verblijf: slechts van 2 aanbieders input ontvangen; voorstel om van landelijke normen uit 

te gaan. Hier wordt overwegend instemmend op gereageerd door de aanbieders. 

Dagbesteding, groepsgrootte: vergelijkbaar met andere regio’s.  

 

Vraag: sommige aanbieders werken met een meewerkend voorman, die naast cliëntgebonden 

activiteiten ook coördinerende taken heeft. Wordt dit ook meegenomen in de kostprijsberekening? 

Antwoord: iedere aanbieder geeft eigen invulling aan de personele organisatie, in het geval dat er 

gewerkt wordt met meewerkend voorman, zal dit waarschijnlijk leiden tot lagere management 

kosten, maar hogere loonkosten in het primair proces. 

 

https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/04/amvb-wmo-leidt-niet-tot-reele-kostendekkende-tarieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkgever
https://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH


Huisvestingkosten dagbesteding en kortdurend verblijf (sheet 14): slechts van 1 aanbieder input 

ontvangen. Voorstel is om de landelijke normen te gebruiken. Hier wordt overwegend instemmend 

op gereageerd door de aanbieders. 

Vraag: hoe verhoudt zich dat tot de voormalige 11,11% van de vroegere opslag voor extramurale 

tarieven (dagbesteding)? Berenschot heeft hiernaar gekeken en geeft aan dat deze opslag al sinds 

2007 verwerkt is in de extramurale tarieven. Zie ook hier. Het voert daarom te ver om dit nu nog in 

het kader van dit onderzoek nader uit te zoeken.  

Vraag: huisvestingskosten in Haarlem en omgeving liggen hoger dan het landelijke gemiddelde, hoe 

reëel is dan de landelijke benchmark? 

Antwoord: de kosten die door aanbieders van BW – MO in Haarlem e.o. zijn opgegeven liggen lager 

dan de landelijke NHC tarieven. Dus de landelijke normen hanteren is reëel.  

 

Kortdurend verblijf: vraag vanuit Berenschot: welke ZZP zou daar het beste bij passen? Reactie 

aanbieders: minimaal  ZZP 5 zou toepasselijk zijn. Het is wel afhankelijk van de setting waarin je de 

cliënt opvangt (gastgezin c.q. logeerhuis). Een regulier ZZP-tarief is niet snel voldoende als gevolg van 

het grotere leegstandsrisico / de lagere bezetting bij kortdurend verblijf. Nu wordt kortdurend 

verblijf veelal aangeboden door aanbieders die al leegstand hebben waardoor alle aanvullende 

opbrengsten welkom zijn.. 

Discussie HBH schaal, inschaling HO (sheet 15 t/m 18): 

Zie eerder opmerking over het vervallen van de HbH-schaal. 

 

Overige vragen/opmerkingen 

Vraag: zijn de vrijwilligerskosten ook meegenomen in de integrale kostprijs voor dagbesteding? 

Antwoord: die zijn meegenomen bij de overige kosten (en deels personele kosten).  

Vraag: wanneer zijn de tarieven bekend? 

Antwoord: Berenschot gaat een advies schrijven aan de gemeenten. Het uiteindelijke tarief wordt 

pas bij de aanbesteding bekend gemaakt (streefdatum 22 mei a.s.).  

Vraag: wordt er ook rekening gehouden met no-show?  

Antwoord: ja, dit wordt gecorrigeerd op de productiviteit.  

Vraag: is er sprake van resultaatfinanciering?  

Antwoord: alleen voor Bloemendaal en Heemstede wordt er resultaatgericht gefinancierd 

(periodetarief wordt bepaald op basis van het uurtarief, factor wordt nog bepaald), voor de andere 

gemeenten geldt pxq. 

Opmerking: leg de eisen goed vast in het inkoopdocument zodat duidelijk is wat er van aanbieders 

wordt verwacht qua verantwoording. Nu wordt er vaak nog op clientniveau extra input uitgevraagd, 

dit levert veel extra administratieve druk op bij de aanbieders.  

 

Afsluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst en de geleverde input. Berenschot zal advies geven 

aan de gemeenten over de te hanteren tarieven, de input geleverde tijdens de marktconsultaties zal 

verder worden verwerkt in het inkoopdocument.  

De planning is dat in de week van 22 mei gepubliceerd wordt op TenderNed. Nogmaals het verzoek 

aan aanbieders om ook de onderaannemers te attenderen op de publicatie en registratie op 

TenderNed.  

https://www.monitorlangdurigezorg.nl/over-mlz/begrippen/kapitaallasten

