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Aanleiding 

 

In 2015 heeft gemeente Almere de Code Verantwoordelijk 

Marktgedrag Thuisondersteuning ondertekend (hierna: de 

Code). Met de ondertekening van de Code erkent de 

gemeente het belang van een duurzaam partnerschap met 

aanbieders van huishoudelijke hulp. De dialoog tussen 

cliënten, aanbieders, werknemers en gemeenten vormt 

hiervoor de basis. Een van de uitgangspunten van de Code 

is dat gemeenten en aanbieders aan de hand van 

kwaliteitseisen en het vereiste deskundigheidsniveau een 

inschatting maken van een reële kostprijs. Het is belangrijk 

dat de gemeente hierbij transparant is over de 

kostenfactoren die zij meeneemt.  

 

Op dit moment voert de gemeente Almere een 

aanbesteding uit voor Huishoudelijke Hulp (hierna: HH) ten 

behoeve van de contractering voor 2017 en 2018. In eerste 

instantie was de gemeente voornemens de huidige tarieven 

voor HH1 en HH2 te handhaven. Begin 2016 zijn deze 

bijgesteld naar aanleiding van een korte toets van de 

tarieven aan de Code. In de aanbesteding heeft de 

gemeente echter vragen van aanbieders ontvangen over 

de hoogte van het tarief. Naar aanleiding daarvan is 

besloten om nader onderzoek te laten uitvoeren naar de 

kostprijzen van HH. 

Doelstelling onderzoek 

 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de hoogte 

van verschillende kostencomponenten en kostprijzen voor 

HH1 en HH2. De gemeente stelt op basis hiervan zelf een 

reëel tarief vast en kan eventueel beslissen de tarieven 

voor deze producten aan te passen. De gemeente kan 

daarmee toetsen of de huidige tarieven voldoen aan de 

Code en bepalen of tariefswijzigingen nodig zijn. 

 

De uitkomsten uit het onderzoek worden meegenomen in 

de lopende aanbesteding. Hierdoor kent het onderzoek een 

korte doorlooptijd. 

 

 

1. Inleiding 

1. Inleiding 
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De aanpak van het onderzoek is zoveel mogelijk gericht op 

de dialoog met aanbieders om zo tot een transparante en 

onderbouwde kostenopbouw te komen.  

De aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stappen worden hierna toegelicht. 

 

. 

 

 

De gemeente Almere heeft een selectie gemaakt van 6 

aanbieders werkzaam in de gemeente in de hulp in het 

huishouden. Hierbij is vooral gekeken naar het huidige 

marktaandeel dat deze 6 aanbieders samen in Almere 

hebben. Samen hebben deze 6 aanbieders ongeveer 80% 

van het marktaandeel. 

 

Deelname aan het onderzoek bestond voor een aanbieder 

uit het invullen van een vragenlijst in Excel, waarin de 

verschillende kostencomponenten werden opgenomen. 

Daarnaast vond met elk van deze aanbieders een interview 

van een uur plaats waarin de totstandkoming van de cijfers 

besproken is, evenals een kwalitatieve duiding.  

 

Een aantal benodigde cijfers in het rekenmodel kan direct 

uit de cao worden gehaald. Het gaat onder andere om 

salaris, verlof en opleidingsbudget. Ten behoeve van de 

onderlinge vergelijkbaarheid van de cijfers is waar mogelijk 

aansluiting gezocht met de cao.  

 

De vragenlijst en aanvullende topiclijst voor het interview 

zijn opgenomen in bijlage A. 

 

2. Onderzoeksaanpak 

2. Onderzoeksaanpak 

 
1. Uitvraag cijfers kosten bij 6 aanbieders van HH 

 

2. Gesprekken met deze aanbieders ter duiding en 

controle ontvangen cijfers 

3. Vergelijking ontvangen cijfers op kostencomponenten 

4. Rapportage en terugkoppeling 

 
1. Uitvraag cijfers kosten bij 6 aanbieders van HH 
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Een eerste stap na de uitvraag van de cijfers was het 

kwalitatief duiden en controleren van de cijfers. Indien er 

onduidelijkheid bestond omtrent cijfers of wanneer 

onderdelen lastig invulbaar bleken, zijn deze vragen tijdens 

het gesprek aan de orde geweest. Deze verificatie had tot 

doel om de cijfers zo getrouw mogelijk te krijgen en om een 

zuivere vergelijking tussen aanbieders mogelijk te maken.  

 

Vanwege de korte doorlooptijd werden enkele vragenlijsten 

pas kort voorafgaand aan het interview toegestuurd. In die 

gevallen is de ingevulde vragenlijst gedurende het interview 

gezamenlijk doorgenomen. Eén van de aanbieders heeft 

de ingevulde vragenlijst pas na het interview toegestuurd.  

 

 

 

 

Op basis van de resultaten is per aanbieder een 

rekenmodel ingevuld en voorzien van een kwalitatieve 

duiding. Voor alle aanbieders is hetzelfde rekenmodel 

gebruikt. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn bij 

enkele aanbieders aanvullende vragen gesteld.  

 

Vervolgens is een indicatie van een kostprijs per product 

(HH1 en HH2) per aanbieder bepaald. Eén aanbieder heeft 

in de vragenlijst geen percentages voor de 

werkgeverslasten ingevuld, maar verwezen naar de cao en 

wettelijke percentages. Bij die aanbieder is vervolgens 

gerekend met een gemiddelde van de andere aanbieders 

voor deze percentages. 

 

De kostencomponenten zijn tussen de aanbieders 

vergeleken en worden in de rapportage weergegeven in 

bandbreedtes. Tot slot zijn de indicatieve kostprijzen 

vergeleken en afgezet tegen de maximum tarieven die de 

gemeente in 2016 hanteert. 

 

 

 

Het resultaat van het onderzoek staat weergegeven in deze 

onderzoeksrapportage. Alle gerapporteerde gegevens, 

zowel kwalitatief als kwantitatief, zijn geanonimiseerd. De 

aanbieders die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, 

ontvangen nadat de aanbestedingsprocedure is afgerond 

een gepersonaliseerd rapport. Hierin is bij de kwantitatieve 

bevindingen aangegeven waar de aanbieder zich binnen de 

bandbreedte bevindt. Deze rapporten worden niet gedeeld 

met de gemeente Almere. 

 

2. Onderzoeksaanpak 

2. Gesprekken met aanbieders ter duiding en controle 

ontvangen cijfers 

3. Vergelijking ontvangen cijfers op kostencomponenten 

4. Rapportage en terugkoppeling 

2. Onderzoeksaanpak 
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Voor een juiste interpretatie van de bevindingen, maken wij 

een aantal voorbehouden bij de gehanteerde 

onderzoeksaanpak en de bevindingen.  
 

Het kostprijsmodel heeft geen wetenschappelijke 

onderbouwing  

 

Het gehanteerde kostprijsmodel is gebaseerd op het model 

voor huishoudelijke hulp in de Code. Dit model is niet 

voorzien van een nadere wetenschappelijke onderbouwing. 

De gemeente Almere heeft gekozen om het model te 

hanteren.  
 

Er heeft een beperkte controle op aangeleverde cijfers 

plaatsgevonden 

 

De gebruikte cijfers in het onderzoek zijn door de 

aanbieders zelf beschikbaar gesteld en niet door een 

accountant gecontroleerd. De controle beperkte zich tot de 

interviews waarin met de aanbieders is besproken hoe de 

cijfers uit de administratie zijn gedestilleerd of berekend. 

Deze werkwijze sluit aan bij de behoefte van de gemeente 

Almere aan een toets op basis van een dialoog met 

aanbieders.  
 

6 aanbieders, 6 indicatieve kostprijsberekeningen 

 

In totaal hebben 6 aanbieders deelgenomen aan het 

onderzoek, zie bijlage C. Dit betekent ook dat er 6 

indicatieve kostprijsberekeningen zijn opgesteld op basis 

van door de aanbieders aangeleverde gegevens.  

Het overgrote deel van de aanbieders is in meerdere 

gemeenten actief, een deel van de aanbieders levert ook 

andere vormen van zorg en ondersteuning.  

 

De resultaten geven een beeld van de diversiteit over 

aanbieders heen 

 

Om een goed beeld te krijgen van de (verschillen in) 

Kostprijs, is een groep aanbieders geselecteerd die samen 

een groot deel van de markt voor HH in Almere in handen 

hebben (in totaal circa 80%).  

De organisaties verschillen in grootte van de organisatie, 

specifieke specialisatie en werkwijzen. De verschillen zijn 

de reden dat in dit onderzoek uitgebreid aandacht wordt 

geschonken aan de kwalitatieve duiding van de resultaten. 

 

Kwantitatieve resultaten in bandbreedtes 

 

De resultaten van het onderzoek worden in bandbreedtes 

weergegeven. Indien er bij kostencomponenten sprake was 

van verschillende berekenmethoden tussen aanbieders of 

onzekerheid over de zuiverheid van een component, is dit 

bij de resultaten weergegeven of benoemd.  

 

 

3. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 

3. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 
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Geen advies over één reëel tarief 

 

Dit onderzoek geeft geen advies over één reëel tarief. Het 

is aan de gemeente om de bevindingen van dit onderzoek 

te vertalen naar een reëel tarief dat zij in contracten wenst 

te hanteren. 

 

Om de vertaling naar een reëel tarief te maken kan de 

gemeente in het kostprijsmodel keuzes per componenten 

invullen. Het model berekent vervolgens een kostprijs. De 

bandbreedtes van de kwantitatieve bevindingen in 

hoofdstuk 4, kan de gemeente gebruiken om de keuze per 

component te maken.  

3. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 

3. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 
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Sterke deelnamebereidheid onder aanbieders 

 

Uit de open houding van de aanbieders in dit onderzoek 

spreekt een sterke deelnamebereidheid om inzicht te 

geven in hun reële kostprijs. Het voeren van een gesprek 

met de aanbieders over de achtergrond van de cijfers is 

door de aanbieders als prettig ervaren. 

 

Verschillen in opvattingen over huidige tarieven 

 

Van de 6 aanbieders geeft slechts één aanbieder aan dat 

de huidige tarieven voldoende zijn voor een 

kostendekkende exploitatie. Deze aanbieder gaf expliciet 

aan winst te maken, de andere aanbieders hebben zich 

hier niet expliciet over uitgelaten. Deze aanbieders geven 

aan dat de tarieven te laag zijn om een gezonde en 

duurzame exploitatie mogelijk te maken. Enkele aanbieders 

overwegen niet in te schrijven bij een - in hun ogen - te laag 

tarief.  

 

Een groot deel van de kosten voor Huishoudelijke Hulp 

ligt vast 

 

Een groot deel van de kosten voor HH zijn gebaseerd op 

de cao en geldende wettelijke bepalingen. Aanbieders 

hebben in die zin invloed op een beperkt deel van de 

kosten. De aanbieders zien graag een tarief dat 

‘meebeweegt’ met eventuele wijzigingen in cao en 

wettelijke bepalingen (percentages werkgeverslasten). 

 

Het gemiddelde basisuurloon belangrijke kostenfactor 

 

Het gemiddelde basisuurloon is een belangrijke 

kostenfactor voor aanbieders van huishoudelijke hulp. 

Aangezien de meeste aanbieders te maken hebben met 

een personeelsbestand dat voor een groot deel al 

meerdere jaren in dienst is (of bij een rechtsvoorganger van 

de organisatie), begeeft een groot deel van het personeel 

zich in de bovenste treden van de relevante schalen. Alleen 

nieuwe aanbieders kunnen een wezenlijk andere opbouw 

van het personeelsbestand hebben, al zal dit verschil 

binnen enkele jaren niet meer aanwezig zijn. 

 

Volume belangrijke factor bij de vaste 

kostencomponenten 

 

In de kostprijsberekening worden de kosten voor overhead 

afgezet tegen de totale kosten voor direct personeel. 

Indirect ligt er hierdoor een sterke relatie met het volume. 

De aanbieders die meegewerkt hebben aan het onderzoek 

hebben allen een groot volume: ofwel in Almere zelf, of in 

andere gemeenten. 

 

 

 

4. Algemene observaties 

4. Algemene observaties 
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Ziekteverzuim neemt toe  

 

De meeste aanbieders gaven in de gesprekken aan dat ze 

te maken hebben met een toename in het ziekteverzuim en 

dat deze ontwikkeling in lijn is met de landelijke trend in de 

zorgen HH. De aanbieders geven aan dat ziekte steeds 

meer stress gerelateerd is en brengen deze ontwikkeling in 

verband met een toegenomen tijdsdruk en toename in de 

zwaarte van de ondersteuningsbehoefte van de cliënten.  

 

 

4. Algemene observaties 

4. Algemene observaties 
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5. Kwantitatieve bevindingen 

4. Algemene observaties 

5.1 Kostencomponenten Huishoudelijke Hulp 

 

In onderstaand schema zijn de verschillende kostencomponenten en hun werking voor HH inzichtelijk gemaakt. Ook is 

inschatting gegeven van de betrouwbaarheid van de inschatting van de hoogte van de kostencomponent.   

 
Kostencomponenten Betrouwbaarheid Werking in kostprijsmodel 

A 
Bruto uurloon inclusief vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering 
+ Dit is de basis van het model. 

B Werkgeverslasten + Deze lasten komen als opslagpercentage bovenop component A. 

Niet productieve uren 
Componenten C, D en E komen gezamenlijk als 

opslagpercentage op het totaal van componenten A en B. 

C Verlof + 

D Indirecte uren +/- 

E Ziekteverzuim + 

F Reiskosten per uur + Bedrag in euro’s. Komt bovenop bovenstaande componenten. 

Indirecte en overige kosten 

Componenten G en H vormen gezamenlijk een opslagpercentage 

dat bovenop het totaal van componenten A tot en met F, zijnde 

de totale directe personeelskosten, komt.  

G Overheadkosten +/- 

H Opleidingskosten + 

Reële kostprijs + Het totaal van de componenten vormt de reële kostprijs 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

Toelichting 

 

• Het bruto uurloon is berekend door de loonschaal van de 

gemiddelde professional die de huishoudelijke hulp biedt te 

nemen en het bijhorende salaris van de cao. Vakantiegeld 

en eindejaarsuitkering zijn hieraan toegevoegd. 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

 €11,96   €12,47  

Bruto uurloon HH1 incl. vakantie- en eindejaarstoeslag (n=6) 

 €12,44   €14,70  

Bruto uurloon HH2 incl. vakantie- en eindejaarstoeslag (n=6) 

5.2 Kostencomponent HH: bruto uurloon, inclusief vakantiegeld en eindejaaruitkering 

5. Kwantitatieve bevindingen 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

• De werkgeverslasten zijn rechtstreeks afkomstig uit de 

administratie van de aanbieders en worden toegevoegd aan 

het bruto uurloon inclusief vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering; 

• Het totale percentage pensioen opbouw is 23,9%, waarvan 

50% voor rekening van de werkgever komt. De werkgever 

mag de grondslag (brutoloon + vakantie- en eindejaar 

toeslag) verminderen met het zogenoemde franchise 

bedrag. De feitelijke pensioenafdracht varieert daarmee per 

aanbieder, afhankelijk van de mix van medewerkers.  

• Twee aanbieders (aangeduid met de blauwe stop) hadden 

het percentage afdracht pensioenpremie werkgeversdeel 

niet paraat. Voor deze aanbieders hebben het gemiddelde 

van de andere aanbieders gepakt 

• De grootste verschillen worden veroorzaakt in verschillen 

tussen de pensioenafdracht en overige werkgeverslasten 

(daaronder valt o.a. het sectorfonds en wachtgeldregelingen 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

5. Kwantitatieve bevindingen 

5.2 Kostencomponent HH: werkgeverslasten 

23,7% 26,8% 

Percentage Werkgeverslasten (n=5) 

Toelichting 

 

• De werkgeverslasten bestaan uit de componenten: 

o WGA/WIA; 

o WHK; 

o WW; 

o Zvw werkgeversdeel; 

o Pensioen werkgeversdeel; 

o Overig (o.a. sectorfonds en wachtgeldregelingen) 

• De werkgeverslasten zijn een percentage ten opzichte van 

de brutoloonkosten en komen daar bovenop; 

• Eén aanbieder heeft het percentage werkgeverslasten niet 

nader gespecificeerd en verwijst hiervoor naar de cao. Wij 

hebben voor deze aanbieder het gemiddelde van de andere 

aanbieders gebruikt in de berekening van de kostprijs. In de 

figuur hiernaast is de betreffende aanbieder niet 

meegenomen; 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

Toelichting 

 

• Indirecte uren zijn de uren die niet aan een specifieke cliënt 

worden besteed. Te denken valt aan (werk)overleggen, 

intervisie, opleiding et cetera. Ook vallen hieronder de niet 

planbare met wel te verlonen uren (bijvoorbeeld bij overlijden 

cliënt); 

• De indirecte uren zijn een percentage ten opzichte van de 

totale uren van direct personeel; 

• De indirecte uren zijn door de aanbieders geschat; 

• De verschillen in indirecte uren zijn relatief groot; 

• Er zit volgens de aanbieders geen verschil in HH1 en HH2 

 

• Bij het percentage ziekteverzuim is geen onderscheid 

gemaakt tussen HH1 en HH2; 

• Het percentage ziekteverzuim werd door de meeste 

aanbieders geschat op basis van het cijfer voor de gehele 

organisatie. In de toelichting gaven enkele aanbieders aan 

dat de ziekteverzuimpercentages voor de medewerkers die 

actief zijn in de gemeente Almere vergelijkbaar zijn met de 

rest van de organisatie. 

• Het ziekteverzuim is verspreid tussen de 2,7% en 5,5%. 

Geen aanbieder heeft hier hoger in willen vullen dan het 

landelijk gemiddelde, met als argument dat een hoger 

percentage niet het streven moet zijn voor 2017 en daarna. 

 

 

• Het percentage verlof is rechtstreeks afkomstig uit de 

administratie van aanbieders of is uit cao’s gehaald. 

• Ook hier geen onderscheid gemaakt tussen HH1 en HH2. 

De variatie is voornamelijk het gevolg van verschillen in 

leeftijdsopbouw van het personeelsbestand: oudere 

medewerkers hebben meer vakantiedagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

5.2 Kostencomponent HH: niet productieve uren 

0,0% 9,0% 

Indirecte uren HH1 en HH2 (n=6) 

2,7% 5,5% 

Percentage Ziekteverzuim (n=6) 

12,0% 13,9% 

Percentage Verlof (n=6) 

5. Kwantitatieve bevindingen 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

Toelichting 

 

• De berekenmethode voor de reiskosten per uur is als volgt: 

o De gedeclareerde reiskosten HH in de gemeente Almere 

zijn gedeeld door het totaal aantal gedeclareerde uren 

van deze medewerkers in gemeente Almere. 

• De basis voor de reiskosten zijn bij alle aanbieders de in de 

cao opgenomen fietsvergoeding van € 1.09 per dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

5. Kwantitatieve bevindingen 

5.2 Kostencomponent HH: reiskosten per uur 

€ 0,24 € 0,72 

Reiskosten (n=6) 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

Toelichting 

 

• Onder overheadkosten verstaan wij overige kosten die 

gelieerd zijn aan geleverde HH in Almere. Bijvoorbeeld 

overige personeelskosten, huisvestingskosten, 

kapitaallasten, etc. Voor overhead is geen onderscheid 

gemaakt tussen HH1 en HH2. 

 

• De berekening  van de overhead is idealiter als volgt: 

o Kijk naar een team HH in gemeente Almere; 

o Neem van dit team de totale (directe) personele kosten in 

een jaar; 

o Bepaal voor dit team de overheadkosten; 

o Deel de overheadkosten door de (directe personele) 

kosten. 

• Let op: De overheadkosten waren lastig vast te stellen en 

niet altijd te specificeren naar Almere óf te relateren aan 

direct personeel. Dit component kent daarom een  relatief 

lagere betrouwbaarheid in vergelijking met de overige 

kostencomponenten; 

 

 

• De opleidingskosten zijn  voor de meeste aanbieders 

conform cao: 2% van de loonsom. 

• Eén aanbieder geeft aan geen opleidingskosten te hebben, 

één aanbieder zit op 2,2%. 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

5. Kwantitatieve bevindingen 

5.2 Kostencomponent HH: indirecte en overige kosten  

7,0% 22,1% 

Percentage overhead t.o.v. directe personeelskosten (n=6) 

0,0% 2,2% 

Opleidingskosten per professional (n=6) 
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5. Kwantitatieve bevindingen  

Toelichting 

 

• De indicatieve reële kostprijs is het resultaat van 

vorengenoemde kostencomponenten; 

• Het tarieven 2016 van gemeente Almere zijn in het groen 

geplot. 

 

• Vanwege de onzekerheid omtrent overhead- en indirect 

toerekenbare kosten en de grote impact van deze 

componenten, is de reële kostprijs indicatief. De kostprijzen  

van de aanbieders liggen – ondanks soms grote verschillen 

in de onderliggende componenten - voor HH1 vrij dicht bij 

elkaar en zijn over de gehele linie hoger dan de huidige 

maximum tarieven van gemeente Almere. Voor HH2 liggen 

de kostprijzen van de aanbieders aanzienlijk verder uit 

elkaar. Wel zit het huidige tarief van de gemeente Almere 

binnen de bandbreedte van de indicatieve kostprijzen van de 

aanbieders.  

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

5.3 Indicatieve reële kostprijs  

 €21,94   €23,01  

Indicatieve reële kostprijs HH1 (n=6) 

 €23,00   €27,74  

Indicatieve reële kostprijs HH2 (n=6) 

€20,37 

€24,33 

5. Kwantitatieve bevindingen 



Pagina 17 van 19 

6. Bijlagen 

6. Bijlagen 



Pagina 18 van 19 

 

 

Bijlage A: Vragenlijst kostprijsmodel 

Zie separaat toegestuurd document 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A: Vragenlijst kostprijsmodel 
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Bijlage B: Topiclijst gesprekken 

Zie separaat toegestuurd document 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage B: Topiclijst gesprekken 


