
Bijlage 2 bij standaardovereenkomst 

Financiële toelichting contractering De Kindertelefoon, Sensoor (Luisterend Oor) en AKJ 

(Vertrouwenswerk Jeugd) 

Bekostiging op basis van inwonersaantal. 

Op de BALV op 30 november 2016 is afgesproken dat gemeenten gaan bijdragen naar rato 

van het aantal inwoners per gemeente. Bij de vaststelling van het aantal inwoners per 

gemeente wordt uitgegaan van de gegevens die jaarlijks door het CBS worden verstrekt. 

Bij dit uitgangspunt zijn de volgende criteria aan de orde: 

• Voor de bepaling van het aantal inwoners per gemeente in enig jaar wordt

uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari van het voorafgaande jaar.

• Bij het vaststellen van de basisgegevens wordt rekening gehouden met 100%

deelname van gemeenten behoudens die gemeenten die eerder een eigen

voorziening voor het Luisterend oor hebben getroffen.

• Jaarlijks vindt indexatie van het bedrag per inwoner plaats  aan de hand van de

inflatiecorrectie

De opbouw van het bedrag 

De huidige budgetten van AKJ, De Kindertelefoon en Sensoor (prijspeil 2017) zijn als basis 

genomen voor de berekening van het tarief per inwoner, verhoogd met de kosten voor het 

inschakelen van een administratiekantoor.  

Het tarief per gemeente in 2018 is als volgt opgebouwd.  

• Het voltarief van  92 eurocent per inwoner is partieel opgebouwd uit 44 eurocent voor 

onafhankelijk vertrouwenswerk Jeugd, 23 eurocent voor De Kindertelefoon en 25 

eurocent voor Luisterend oor;

• Voor de kosten van beheer en betaling is in het genoemde bedrag van 92 cent een 
tarief van 0,29 eurocent per inwoner opgenomen.

• Berekening van het tarief geschiedt aan de hand van “aantal inwoners per gemeente” 
maal “voltarief van  92 eurocent per inwoner”. De enige uitzondering wordt gemaakt 
voor gemeenten die niet deelnemen aan Luisterend oor. Deze gemeenten betalen een 
partieel tarief per inwoner van 67 eurocent1 (92  eurocent -/- 25 eurocent) ; 

Vertrouwenswerk - AKJ € 7,5 mln 44 eurocent per inwoner 

Kindertelefoon € 3,83 mln 23 eurocent per inwoner 

Luisterend Oor – Sensoor € 3,49 mln 25 eurocent per inwoner* 

Beheer en betaling € 0,05 mln  0,29 eurocent per 

inwoner 

*) in deze kostprijs is rekening gehouden met de gemeenten die in 2017 geen deel 

uitmaken van het contract met Sensoor. 

1
In het budget van Sensoor is rekening gehouden met de gemeenten die in 2017 geen deel uitmaken van 

het contract met Luisterend oor: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Berkelland, Borsele, Lansingerland, 

Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer 




