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Aanleiding 

In 2015 heeft gemeente Almere de Code Verantwoordelijk 

Marktgedrag Thuisondersteuning ondertekend (vanaf nu: 

de Code). Met de ondertekening van de Code erkent de 

gemeente het belang van een duurzaam partnerschap als 

basis voor de transformatieopgave voor zorg en 

ondersteuning. 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.  

 

Gemeente Almere heeft behoefte aan een reële inschatting 

van de kostprijs van de twee Wmo-producten ‘Individuele 

begeleiding’ en ‘Dagbesteding’. De gemeente vindt het 

belangrijk dat deze toets door een onafhankelijke partij 

wordt uitgevoerd en heeft daarom Significant gevraagd om 

het onderzoek uit te voeren.  

 

Doelstelling onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om de kosten die aanbieders 

maken voor individuele begeleiding en dagbesteding 

inzichtelijk te maken. De gemeente kan daarmee toetsen of 

de huidige tarieven voldoen aan de Code en bepalen of 

tariefswijzigingen nodig zijn. 

 

 

Onderzoeksaanpak 

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 achtereenvolgens nader toegelicht. 

 

1. Inleiding 

 
1. Inventarisatie bij selectie aanbieders 

 

2. Kwalitatieve duiding en controle ontvangen cijfers 

3. Vergelijking ontvangen cijfers op kostencomponenten 

4. Rapportage en terugkoppeling 
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1. Inventarisatie bij selectie aanbieders 

Gemeente Almere heeft een selectie gemaakt van 12 

aanbieders werkzaam in de gemeente in de individuele 

begeleiding en/of dagbesteding. Hierbij is rekening 

gehouden met grootte, aantal regio’s waarin de aanbieder 

actief is, het aantal aangeboden diensten (binnen en buiten 

de Wmo) en de doelgroep die wordt bediend. 
 

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 elke aanbieder een interview van 1,5 

uur op locatie 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. Waar de benodigde 

informatie niet een-op-een uit de administratie gehaald kon 

worden, is een alternatieve methode gehanteerd om tot 

een zo betrouwbaar mogelijke schatting te komen.  
 

De vragenlijst en aanvullende topiclijst voor het interview 

zijn opgenomen in bijlage A. 

 

2. Kwalitatieve duiding en controle ontvangen cijfers 

Een eerste stap na de inventarisatie was het kwalitatief 

duiden en controleren van de cijfers. Indien er 

onduidelijkheid bestond omtrent cijfers of wanneer 

onderdelen lastig invulblaar bleken, zijn aanvullende vragen 

gesteld. Deze verificatie had tot doel om de cijfers zo 

getrouw mogelijk te krijgen en om een zuivere vergelijking 

tussen aanbieders mogelijk te maken.  

 

Bij dagbesteding wordt in het rekenmodel rekening 

gehouden met groepsgrootte. Sommige aanbieders 

hadden echter minder cliënten in de dagbesteding dan dat 

zij per groep(zwaarte) aan zouden kunnen. In dit geval is 

uitgegaan van een realistisch aantal op basis van wat 

aanbieders aangaven aan te kunnen en de huidige praktijk. 

 

3. Vergelijking ontvangen cijfers 

Op basis van de resultaten is per aanbieder een 

rekenmodel ingevuld en voorzien van een kwalitatieve 

duiding. Voor alle aanbieders is hetzelfde rekenmodel 

gebruikt. Vervolgens is een indicatie van een kostprijs per 

product per aanbieder bepaald met een onderscheid 

tussen licht, midden en zwaar. Wanneer een aanbieder niet 

in staat bleek een goede inschatting te geven van een 

kostencomponent, is gerekend met het gemiddelde van 

overige aanbieders. 

 

De kostencomponenten zijn tussen de aanbieders 

vergeleken en worden in de rapportage weergegeven in 

bandbreedtes. Tot slot zijn de totale kostprijzen vergeleken 

en afgezet tegen de maximum tarieven die de gemeente in 

2016 hanteert. 

 

 

1. Inleiding 
 

1. Inventarisatie bij selectie aanbieders 

 

2. Kwalitatieve duiding en controle ontvangen cijfers 

3. Vergelijking ontvangen cijfers op kostencomponenten 
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4. Rapportage 

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 een gepersonaliseerd rapport waarin bij de 

kwantitatieve bevindingen is aangegeven waar de 

aanbieder zich binnen de bandbreedte bevindt. Deze 

rapporten worden niet gedeeld met de gemeente Almere. 

 

 

1. Inleiding 

4. Rapportage en terugkoppeling 
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Voor een juiste interpretatie van de bevindingen, maken wij 

een aantal voorbehouden in de gehanteerde 

onderzoeksaanpak.  
 

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. 

Het is de keuze van de gemeente Almere om dit 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 gemeente 

Almere aan een toets op basis van een dialoog met 

aanbieders.  
 

12 aanbieders gesproken, 11 kostprijsberekeningen 

In totaal hebben 12* aanbieders deelgenomen aan het 

onderzoek, waarvan 2** aanbieders met enkel individuele 

begeleiding, 1 aanbieder met enkel dagbesteding en 9 

aanbieders met zowel individuele begeleiding als 

dagbesteding, zie bijlage C Het overgrote deel van de 

aanbieders is in meerdere gemeenten actief en levert ook 

zorg aan Wlz cliënten of aan jeugdigen.  

 

Voor één aanbieder bleek het onderscheiden van de 

verschillende kostencomponenten te complex. De 

begeleiding vanuit de Wmo in deze organisatie is volledig 

verweven met zorgtaken uit andere wetten en met niet-

zorggerelateerde, commerciële activiteiten. De informatie 

van deze aanbieder is daarom enkel meegenomen in de 

kwalitatieve bevindingen van deze rapportage. 

  

Niet alle kostencomponenten zijn eenvoudig en 

eenduidig uit administratie te halen of toe te rekenen 

Voor veel aanbieders was het niet mogelijk om specifieke 

cijfers over de individuele begeleiding en dagbesteding in 

Almere uit de administraties te halen of toe te rekenen. Dit 

kwam onder meer door verschillende registratiewijzen en 

(on)mogelijkheden tot het maken van uitsplitsingen. Dit is 

van invloed op de betrouwbaarheid van de componenten 

(zie ook pagina 16 en 25). 

 

De resultaten geven een beeld van de diversiteit over 

aanbieders heen 

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

kostprijs is een diverse groep aanbieders geselecteerd. De 

diversiteit, naast de grootte van de organisatie betreft dit 

ook de specifieke specialisatie en werkwijze, zorgt voor 

grote verschillen tussen aanbieders. Om deze reden wordt 

in dit onderzoek uitgebreid aandacht geschonken aan de 

kwalitatieve duiding van de resultaten. 

 

2. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 

* In totaal zijn er ongeveer 60 aanbieders met cliënten individuele begeleiding en/of dagbesteding in Almere (enkel naar ZiN gekeken)   

 ** 1 van deze aanbieders had ook een cliënt dagbesteding, maar dit was niet gebruikelijk en daarom niet meegenomen in het onderzoek  
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Kwantitatieve resultaten in bandbreedtes 

Vanwege de diversiteit aan aanbieders is een een-op-een 

vergelijking van de cijfers van de aanbieders niet mogelijk. 

Er bestaat dan ook geen ‘juist’ bedrag of percentage voor 

componenten. Om deze reden staan de resultaten van het 

onderzoek 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.  

 

De berekende kostprijzen per aanbieder zijn een 

indicatie 

Sommige kostencomponenten bevatten onzekerheden en 

in een aantal gevallen was het noodzakelijk om te rekenen 

met gemiddelden van de overige aanbieders of met op 

alternatieve wijze bepaalde cijfers. Hierdoor zijn de 

berekende kostprijzen onzeker en geven ze een indicatie. 

 

Geen advies over een reëel tarief 

Dit onderzoek geeft geen advies over een 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 (bijlage D) keuzes per 

componenten invullen. Het model berekent vervolgens een 

kostprijs. De bandbreedtes van de  kwantitatieve 

bevindingen in hoofdstuk 4 en de kwalitatieve bevindingen  

uit hoofdstuk 3 kan de gemeente gebruiken om de keuze 

per component te maken. Voor een aantal componenten 

dient de gemeente hiernaast beleidsinhoudelijke keuzes te 

maken voor het invullen van deze componenten. In bijlage 

E is een toelichting opgenomen voor welke componenten 

dit geldt. 

 

 

 

 

 

 

2. Voorbehouden bij de interpretatie van de bevindingen 
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3. Kwalitatieve bevindingen 
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3.1 Hoofdbevindingen 

 

 

 

 

 

• Sterke deelnamebereidheid onder 

aanbieders 

 

• Verschillen in opvattingen over 

huidige tarieven 

 

• Indiceren van de doelgroep is lastig  

 

• Inzet in weekend en avonden is nog 

beperkt, maar lijkt toe te nemen 

 

• Overlap tussen cliënten in individuele 

begeleiding en dagbesteding 

 

• Opleidingskosten op teamniveau, niet 

op individueel niveau 

 

• Veel gebruik van onderaannemers 

 

• Drie verschillende cao’s en 

daarnaast eigen 

ondernemingsregelingen 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Hulptraject start met matchen cliënt 

met begeleider 

 

• Verschillen in gewenst opleidings-

niveau, vergelijkbare rolverdeling 

 

• Duur en invulling contactmomenten 

zijn cliënt- en aanbieder gebonden 

 

• Beperkte inzet van vrijwilligers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Vaak gemengde groepen 

 

• Grote verschillen in groepsgrootte 

 

• Rekenen in hele dagdelen van 3 tot 4 

uur 

 

• Gemiddelde opleidingsniveau relatief 

lager dan bij individuele begeleiding, 

ervaring belangrijk 

 

• Inzet van vrijwilligers zeer belangrijk 

 

• Inkomsten uit dagbesteding nodig 

voor dekken niet-zorggerelateerde 

kosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grote diversiteit aan aanbieders:  

Zowel overeenkomsten als verschillen 

1. Algemene bevindingen 
2. Bevindingen Individuele 

Ondersteuning 
3. Bevindingen Dagbesteding 
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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. Wel geven de aanbieders aan 

dat dit soort onderzoeken een tijdsinvestering vragen, 

omdat elke gemeente een eigen uitvraag doet of laat doen. 

Het voeren van een dialoog over het verhaal achter de 

cijfers is als prettig ervaren. 

 

Verschillen in opvattingen over huidige tarieven 

Een aantal aanbieders geeft aan dat de huidige tarieven 

voldoende zijn voor een kostendekkende exploitatie. 

Sommige aanbieders hebben tijdens de afgelopen 

aanbesteding dan ook lager dan het maximum tarief 

kunnen inschrijven. Andere aanbieders geven aan dat de 

tarieven te laag zijn om ook voor de niet-cliëntgebonden tijd 

(de niet-face-to-face tijd besteed aan de cliënt) te kunnen 

compenseren. Over het algemeen stimuleren de 

aanbieders hun medewerkers om registratie en rapportage 

bij de cliënt te doen, zodat deze goed betrokken blijft bij het 

proces. De medewerker kan deze uren dan als productieve 

uren registreren. Een aantal aanbieders geeft aan ook de 

indirecte tijd (tijd niet bij of met de cliënt) te declareren. Het 

was voor diegenen niet duidelijk dat dit niet mocht. 

 

Meerdere aanbieders hebben zich uitgesproken over de 

huidige gedifferentieerde tarieven per product en prefereren 

uniforme tarieven. Een aanbieder geeft aan lager te 

hebben ingeschreven, maar heeft daar spijt van omdat het 

geen enkel (concurrentie)voordeel oplevert. Een andere 

aanbieder noemt de verschillende tarieven tussen licht, 

midden en zwaar en ziet daar een mogelijkheid tot 

uniformering in de toekomst.  

 

Indiceren van de doelgroep is lastig  

Bij individuele ondersteuning en dagbesteding gaat het 

regelmatig om cliënten bij wie de hulpvraag moeilijk is te 

beoordelen op basis van een keukentafelgesprek. Na 

enkele maanden hulpverlening kan dan blijken dat te laag 

of te hoog is geïndiceerd. De ondersteuningsbehoefte van 

de cliënten zelf kan ook in de tijd fluctueren. Om passende 

hulp te bieden is het voor de aanbieders belangrijk om de 

hulp op- en af te kunnen schalen op basis van een 

herindicatie. Op dit moment ervaren de aanbieders dat de 

mate waarin herindicaties mogelijk zijn sterk afhangt van 

het wijkteam. De aanbieders merken daarbij wel op dat 

duidelijke communicatie over de situatie en hulpbehoefte 

van een cliënt helpt om een herindicatie te realiseren. Het 

in de toekomst werken met tarieven op basis van 

bandbreedtes (bijvoorbeeld binnen cliëntprofielen) noemen 

aanbieders als mogelijke oplossing voor het passend 

indiceren van de doelgroep.  

 

Inzet in weekend en avonden is nog beperkt, maar lijkt 

toe te nemen 

Hoewel de hulp in de individuele begeleiding en 

dagbesteding zich in principe beperkt tot kantooruren 

wijken de aanbieders hier in toenemende mate van af. Dit 

komt voor individuele begeleiding onder meer doordat de 

ondersteuningsbehoefte van de gemiddelde Wmo-cliënt 

3.2 Algemene bevindingen 
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verandert, waardoor vaker sprake is van incidenten buiten 

kantooruren waar de aanbieder op moet en kan reageren. 

Technologische ontwikkelingen zoals het gebruik van 

beeldbellen en WhatsApp noemen aanbieders als reden 

dat er ad hoc gereageerd wordt en moet worden als een 

cliënt met een hulpvraag zit. Voor (arbeidsmatige) 

dagbesteding geldt dat sommige locaties in het weekend 

open zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een winkel.  

 

Overlap tussen cliënten in individuele begeleiding en 

dagbesteding 

Voor veel aanbieders geldt dat ze cliënten in zorg hebben 

die zowel gebruikmaken van individuele begeleiding als van 

dagbesteding. Uit eerdere analyses van de gemeente blijkt 

bijvoorbeeld dat ongeveer 38% van de cliënten met een 

indicatie voor dagbesteding ook individuele begeleiding 

ontvangt.  

 

Opleidingskosten op teamniveau, niet op individueel 

niveau 

Veel aanbieders werken (of gaan werken) met zelf- 

sturende teams. Voor de opleidingskosten betekent dit 

doorgaans dat op teamniveau wordt gekeken welke 

opleidingsbehoefte er bestaat. Het budget per team wordt 

gebaseerd op een vast opleidingsbedrag per persoon, 

conform cao. Op individueel niveau kunnen gemaakte 

opleidingskosten echter van elkaar verschillen.  

 

 

Veel gebruik van onderaannemers 

De meeste aanbieders werken met onderaannemers voor 

zorgvragen buiten hun eigen expertise. 

 

Drie verschillende cao's en daarnaast eigen 

ondernemingsregelingen 

Afhankelijk van de specifieke specialisatie van de 

zorgaanbieder worden er drie verschillende cao's 

gehanteerd bij de elf aanbieders waarvoor berekeningen 

zijn gemaakt. Daarnaast hanteren een aantal organisaties 

een eigen ondernemingsregeling.  

 

De drie cao’s zijn:  

• Zorg en Welzijn; 

• Gehandicaptenzorg; 

• GGz. 

 

In onderstaande tabel zijn de verschillen inzichtelijk 

gemaakt tussen deze cao’s. 

 

3.2 Algemene bevindingen 

Component Gehandicap-

tenzorg 

Zorg & 

Welzijn 

GGz 

Salaris MBO4 - 

trede 8* 

€2511,- €2579,- €2524,- 

Verlofuren (30 uur 

feestdag) 

231 200 231 

Eindejaarsuitkering 7,11% 7,05% 6,75% 

Vakantietoeslag 8% 8% 8% 

* Hierbij is de aanname gedaan dat trede 8 bij elk Cao ongeveer hetzelfde ervaringsniveau betekent en dat functieschaal 6 

   bij Zorg & Welzijn gelijk is aan FWG schaal 40 bij GGz en Gehandicaptenzorg. 
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Hulptraject start met matchen cliënt en begeleider 

Hoewel elke aanbieder een eigen methode hanteert voor 

het opstarten van een hulptraject worden in principe altijd 

een aantal vergelijkbare stappen doorlopen. Als een cliënt 

bij een aanbieder binnenkomt, wordt op basis van 

intakegesprekken gekeken naar de specifieke hulpbehoefte 

van de cliënt en gezocht naar een passende begeleider 

vanuit de organisatie. Een vervolgstap is het opstellen van 

een plan waarbij de cliënt samen met de begeleider doelen 

vaststelt die tijdens het hulptraject worden gemonitord. 

Afhankelijk van de zorgindicatie en specifieke hulpbehoefte 

van de cliënt worden er één of meerdere begeleiders 

ingezet.  

 

Verschillen in gewenste opleidingsniveau, 

vergelijkbare rolverdeling 

De zorgaanbieders hebben elk hun eigen opvattingen over 

het gewenste opleidingsniveau van begeleiders. Een aantal 

aanbieders werkt uitsluitend met hbo geschoolden en 

maakt daarbij geen onderscheid tussen de indicatie licht, 

midden en zwaar. Andere aanbieders hanteren een 

combinatie van hbo en mbo-4 geschoolden. Sommigen 

maken daarbij een uitzondering bij zwaar (hbo), anderen 

zien ook daar taken weggelegd voor de mbo-4 

geschoolden. De algemene opvatting lijkt te zijn dat er 

onderscheid zit in het takenpakket van de hbo en mbo 

geschoolden. De hbo-er is doorgaans verantwoordelijk voor 

de intakegesprekken en het matchen van de cliënt met een 

geschikte begeleider. Ook worden hbo-ers doorgaans 

ingezet voor het voeren van de regie, het 

 

 

schrijven van plannen en het evalueren daarvan met de 

cliënt. De mbo-er wordt meer ingezet voor de praktische, 

hands-on hulpbehoefte van de cliënt. Een zorgaanbieder 

met uitsluitend hbo-ers in de individuele ondersteuning 

geeft aan om financiële redenen te overwegen om in de 

toekomst te gaan werken met een gecombineerde inzet 

van hbo-mbo geschoolden. De aanbieder verwacht 

hiermee wel dezelfde kwaliteit aan ondersteuning te 

kunnen bieden door het goed afstemmen van de 

rolverdeling. 
 

Duur en invulling contactmomenten zijn cliënt- en 

aanbieder gebonden 

Hoewel de indicatie in principe aangeeft hoeveel uren hulp 

een cliënt behoeft, blijkt in praktijk dat de hulpvraag van 

cliënten met dezelfde indicatie zeer uiteenlopen. De duur 

en frequentie van de contactmomenten loopt daarom ook 

sterk uiteen en wordt afgestemd op de specifieke behoefte 

van de cliënt. Daarnaast is het aanbiederafhankelijk in 

hoeverre de contactmomenten met de cliënt ‘fysiek’ zijn of 

deels ook met alternatieve opties zoals bijvoorbeeld 

beeldbellen worden ingevuld. Hoewel de algemene trend is 

dat aanbieders meer met beeldbellen willen gaan doen, is 

de ene aanbieder hier al veel verder mee dan de ander.  
 

Beperkte inzet van vrijwilligers 

De inzet van vrijwilligers bij individuele ondersteuning blijkt 

in praktijk vrij lastig, bijvoorbeeld voor maatjesprojecten. Er 

worden daarom ook maar beperkt vrijwilligers ingezet, ook 

ten opzichte van cliënten met een andere indicatie, 

bijvoorbeeld Wlz.  

3.3 Bevindingen individuele ondersteuning 
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Vaak gemengde groepen 

Bij het samenstellen van groepen in de dagbesteding kijken 

de aanbieders voornamelijk naar de behoeften van de 

cliënten en minder naar hun specifieke indicatie. Dit 

betekent dat cliënten met een licht, midden en zware 

indicatie bij elkaar in een groep kunnen zitten, maar 

bijvoorbeeld ook samen met cliënten buiten de Wmo zoals 

18 jarigen of cliënten met een Wlz indicatie. Ook kan het 

voorkomen dat cliënten met een indicatie voor 

dagbesteding in de arbeidsmatige dagbesteding zitten, 

omdat het type werkzaamheden beter bij ze past dan de 

activiteiten in de reguliere dagbesteding. 

 

Grote verschillen in groepsgrootte 

Er blijkt geen sprake van een ‘ideale groepsgrootte’ in de 

dagbesteding. De best passende grootte van een groep is 

sterk afhankelijk van de specifieke hulpvraag van 

individuen in de groep. Hierdoor kan per begeleider de 

groepsgrootte uiteenlopen van 4 tot wel 25 cliënten, ook 

afhankelijk van categoriseren licht, middel of zwaar. 

Daarnaast komt het veel voor dat cliënten uit de Wmo in 

groepen zitten met cliënten uit bijvoorbeeld de Wlz of 

welzijn. 

 

Rekenen in hele dagdelen van 3 tot 4 uur 

De aanbieders hanteren doorgaans dagdelen van 3 tot 4 

uur, waar de Almeerse contracten uitgaan van 4 uur. Als 

een cliënt deelneemt aan de dagbesteding declareren de 

aanbieders een volledig dagdeel. Omdat de begeleider zich 

moet ontfermen over een hele groep is het niet mogelijk om 

alle individuele cliënten in en uit te klokken en zo hun 

exacte deelnametijd te registreren.   

 

Gemiddelde opleidingsniveau relatief lager dan bij 

individuele begeleiding, ervaring belangrijk 

Het gemiddelde opleidingsniveau bij de dagbesteding ligt 

op mbo-4 niveau en is daarmee iets lager dan bij de 

individuele begeleiding. Hiernaast zijn het ook vaak meer 

ervaren medewerkers. Aanbieders geven aan dat iemand 

die direct uit de schoolbanken komt vaak nog niet rijp is om 

alleen een groep te begeleiden.  

 

Inzet van vrijwilligers zeer belangrijk 

De inzet van vrijwilligers in de dagbesteding is erg 

belangrijk voor de aanbieders. Sommigen geven zelfs aan 

dat hun organisatie afhankelijk is van de inzet van 

vrijwilligers. De taken van de vrijwilligers zijn doorgaans 

niet-zorggerelateerd maar scheppen wel de 

randvoorwaarden voor de professionals om hun zorgtaak 

goed uit te kunnen voeren. Voorbeelden van taken zijn het 

onderhouden van een tuin, het uitvoeren van klusjes en 

facilitaire taken. Ook cliënten zelf worden door sommige 

aanbieders ingezet als vrijwilligers ter bevordering van hun 

vaardigheden.  

 

 

 

 

3.4 Bevindingen Dagbesteding 
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Inkomsten uit dagbesteding nodig voor dekken niet-

zorggerelateerde kosten 

De inkomsten uit de (arbeidsmatige) dagbesteding zijn 

doorgaans nodig om de materiaalkosten van de 

dagbestedingslocatie te kunnen financieren. 

Zorgopbrengsten alleen zijn volgens aanbieders vaak niet 

genoeg. De verkoop van producten is in die gevallen 

essentieel om als locatie financieel uit te komen. 

3.4 Bevindingen Dagbesteding 
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4. Kwantitatieve bevindingen 
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4.1 Kostencomponenten individuele begeleiding (IB) 

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 Opslag gewerkt in weekend en avonduren +/- 
Een opslagpercentage dat bovenop het totaal van componenten A en B 

komt. 

G Reiskosten per uur +/- Bedrag in euro’s. Komt bovenop bovenstaande componenten. 

Indirecte en overige kosten 

Componenten H, I en J vormen gezamenlijk een opslagpercentage dat 

bovenop het totaal van componenten A tot en met G, zijnde de totale directe 

personeelskosten, komt.  

H Indirect toerekenbare kosten - 

I Overheadkosten - 

J Opleidingskosten + 

Reële kostprijs +/- Het totaal van de componenten vormt de reële kostprijs 
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4.1 IB - Bruto uurloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering 

 € 15,42   € 22,50  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor individuele begeleiding licht, 
inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon licht inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag (n=10) 

 € 15,42   € 22,04  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor individuele begeleiding 
middel, inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon middel inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag (n=9) 

 € 15,42   € 23,01  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor individuele begeleiding 
zwaar, inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon zwaar inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag (n=8) 

• Het bruto uurloon is berekend door de loonschaal van 

de gemiddelde professional die de ondersteuning 

biedt te nemen en het bijhorende salaris van de cao 

(indien van toepassing). Vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering zijn hieraan toegevoegd. 

 

• De figuren maken de spreiding duidelijk in opvatting 

van de zwaarte van de professional die nodig is (het 

minimum is een mbo-4 geschoolde, het maximum 

een ervaren hbo opgeleide. 

 

• De gele stip bij het product licht representeert een 

aanbieder waarbij de werkgeverslasten 0% zijn, 

omdat deze al verwerkt zitten in het bruto uurloon.  

 

• De minima en maxima blijven ongeveer gelijk, terwijl 

het zwaartepunt per zwaarte iets naar rechts 

verschuift.  

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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4.1 IB - Werkgeverslasten 

0% 33% 

Percentage Werkgeverslasten (n=10) 

• De werkgeverslasten bestaan uit de componenten: 

o WAO; 

o WGA; 

o WW; 

o Zvw werkgeversdeel; 

o Pensioen werkgeversdeel; 

o Overig. 

• De werkgeverslasten zijn een percentage ten 

opzichte van de brutoloonkosten en komen daar 

bovenop; 

• De werkgeverslasten zijn rechtstreeks afkomstig uit 

de administratie van de aanbieders en worden 

toegevoegd aan het bruto uurloon inclusief 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering; 

• Er is geen onderscheid gemaakt tussen dagbesteding 

en individuele begeleiding; 

• Eén aanbieder kreeg vanwege de beperkte 

beschikbaarheid in de vakantieperiode deze 

gegevens niet uit de administratie. 

 

 

• Het gros van de aanbieders heeft werkgeverslasten 

tussen de 27% en 30%. Vanwege de 

organisatiestructuur hoeft één aanbieder geen 

werkgeverslasten af te dragen. 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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4.1 IB - Niet productieve uren: indirecte uren 

8% 33% 

Indirecte uren licht (n=10) 

7% 20% 

Indirecte uren middel (n=9) 

• Indirecte uren zijn de uren die niet aan een specifieke 

cliënt worden besteed. Te denken valt aan 

(werk)overleggen, intervisie, opleiding et cetera; 

• De indirecte uren zijn een percentage ten opzichte 

van de totale uren van direct personeel; 

• De indirecte uren zijn door de aanbieders geschat; 

• De gehanteerde berekenmethode is: 

o Pak een standaard werkweek; 

o Schat de verhouding tussen het aantal uren face-

to-face contact met de cliënt, het aantal uren 

indirect cliëntgebonden tijd (cliëntgebonden 

administratie/verslaglegging, opstellen 

behandelplan, reistijd et cetera) en het aantal 

uren indirecte tijd; 

o Wordt de indirect cliëntgebonden tijd 

gedeclareerd bij de gemeente? Zo ja, dan wordt 

voor dit gedeelte geen opslag berekend. 

 

• Het aantal indirecte uren lijkt niet duidelijk toe te 

nemen per zwaarte. Het zwaartepunt ligt doorgaans 

rond de 20%. 

 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

7% 30% 

Indirecte uren zwaar (n=8) 
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4.1 IB - Niet productieve uren: ziekteverzuim 

0% 8% 

Percentage Ziekteverzuim (n=11) 

0% 16% 

Percentage Verlof (n=11) 

IB - Niet productieve uren: verlof 

• Bij het percentage ziekteverzuim is geen onderscheid 

gemaakt tussen individuele begeleiding en 

dagbesteding en is uitgedrukt ten opzichte van een 

fulltime dienstverband; 

• Het percentage ziekteverzuim werd door de meeste 

aanbieders geschat op basis van het cijfer voor de 

gehele organisatie. Een paar aanbieders konden dit 

percentage specifiek berekenen voor de 

medewerkers individuele begeleiding en 

dagbesteding specifiek in gemeente Almere. 

 

• Het ziekteverzuim is verspreid tussen de 0% en 8%, 

waar het zwaartepunt tussen de 3% en 5% ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het percentage verlof is rechtstreeks afkomstig uit de 

administratie van aanbieders of is uit cao’s gehaald 

en is ten opzichte van een fulltime dienstverband. 

• Ook hier geen onderscheid gemaakt tussen 

individuele begeleiding en dagbesteding. 

 

• Voor 5 van de 11 aanbieders is gerekend met 12,3%. 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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IB - Opslagpercentage uren gewerkt in avond 

en/of weekend 

0% 4,5% 

Opslag voor werken in weekend en avonduren (n=10) 

4.1 IB - Reiskosten per uur 

€ 1,14 € 6,12 

Reiskosten (n=7) • De gehanteerde berekenmethode voor de reiskosten 

per uur is: 

o Pak een representatieve maand afgelopen jaar; 

o Kijk naar de gedeclareerde kosten voor 

dienstreizen (werk-werk) individuele begeleiding in 

gemeente Almere in deze maand; 

o Deel dit bedrag door het totaal aantal 

gedeclareerde uren van deze medewerkers in 

gemeente Almere in deze maand. 

• Voor drie aanbieders was een berekening niet 

mogelijk. Voor hen is gerekend met het gemiddelde 

van de rest (€ 1,66), de uitschieter van € 6,12 niet 

meegerekend; 

• De spreiding ligt tussen de € 1,14 en € 2,50, de 

uitschieter niet meegenomen. 

 

 

 

• De gehanteerde berekenmethode voor het 

opslagpercentage uren gewerkt in avond en/of 

weekend is: 

o Schat het percentage van de begeleiding dat in de 

avonduren of in het weekend wordt gegeven; 

o Dit percentage is vermenigvuldigd met het extra 

salaris dat een aanbieder uit moet keren volgens 

cao (gemiddelde van opslag voor avonduren en 

opslag voor zaterdagen en zondagen) of volgens 

eigen ondernemingsregeling. Voor 

gehandicaptenzorg en GGz is dit 30%, voor zorg 

en welzijn 25%; 

o Het opslagpercentage is ten opzichte van bruto 

uurloon inclusief werkgeverslasten en komt 

daarboven op; 

 

o De spreiding is met name tussen 0,9% en 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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4.1 IB - Indirecte en overige kosten: indirect toerekenbare kosten 

0% 13% 

Percentage indirect toerekenbare kosten (n=8) 

Percentage indirect toerekenbare kosten ten opzichte van (directe) personeelskosten 

IB - Indirecte en overige kosten: overheadkosten 

13% 56% 

Percentage overhead (n=8) 

Percentage overhead ten opzichte van (directe) personeelskosten 

• Indirect toerekenbare kosten zijn de indirect toe te 

rekenen kosten aan individuele begeleiding; 

• Onder overheadkosten verstaan wij overige kosten 

die gelieerd zijn aan geleverde individuele begeleiding 

en dagbesteding in Almere. Bijvoorbeeld overige 

personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaallasten, 

etc. Voor overhead is geen onderscheid gemaakt 

tussen dagbesteding en individuele begeleiding. 

 

• De berekening is idealiter als volgt: 

o Kijk naar een team individuele begeleiding in 

gemeente Almere; 

o Neem van dit team de totale (directe) personele 

kosten in een jaar; 

o Bepaal voor dit team de toerekenbare indirecte 

kosten (telefoons, laptops, et cetera) en de 

overheadkosten; 

o Deel de toerekenbare indirecte kosten door de 

(directe) personele kosten; 

o Deel de overheadkosten door de (directe 

personele) kosten. 
 

• Let op: deze componenten waren lastig vast te 

stellen en niet altijd te specificeren naar Almere óf te 

relateren aan direct personeel. Ook was veel uitleg 

nodig om tot een inschatting te komen. Dit component 

kent daarom een lage betrouwbaarheid; 

• Voor drie aanbieders (een enkel IB) was het 

onmogelijk een berekening te maken of om kosten uit 

te splitsen in hun administratie (resulterend in een 

lagere n) . Voor hen is daarom gerekend met het 

gemiddelde van de rest, om toch een 

kostprijsberekening te kunnen maken. 

 

• Beide componenten hebben een grote spreiding, 

waar overheadkosten hoger zijn dan indirect 

toerekenbare kosten. 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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4.1 IB - Indirecte en overige kosten: opleidingskosten 

0% 10% 

Opleidingskosten per professional licht (n=10) 

0% 10% 

Opleidingskosten per professional middel (n=9) 

0% 3% 

Opleidingskosten per professional zwaar (n=8) 

• De opleidingskosten zijn op twee manieren geschat: 

o De jaarlijkse opleidingskosten per werknemer 

delen door het bruto jaarsalaris; 

o Indien een aanbieder aangaf dat de 

aanbieder het cao volgt, dan is het 

percentage daaruit overgenomen (doorgaans 

2%). 

• De kosten zijn een percentage ten opzichte van totale 

directe personele kosten op basis van een fulltime 

dienstverband. 

 

• Het zwaartepunt ligt rond de 2% (conform cao), 

ongeacht zwaarte. 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 
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4.1 IB - Reële kostprijs 

 € 37,83   € 60,16  

Reële kostprijs licht (n=10) 

 € 38,28   € 63,84  

Reële kostprijs middel (n=9) 

 € 38,28   € 75,78  

Reële kostprijs zwaar (n=8) 

• De reële kostprijs is het resultaat van bovenstaande 

componenten; 

• De maximumtarieven van gemeente Almere zijn in 

het groen geplot. 

 

• Vanwege de grote onzekerheid omtrent overhead- en 

indirect toerekenbare kosten en de grote impact van 

deze componenten (zie pagina 35), is de reële 

kostprijs minder betrouwbaar; 

• De verdelingen geven daarom een indicatie. 

 

• Voor elke zwaarte is er een grote spreiding. Licht en 

middel liggen binnen de bandbreedtes, maar onder 

het gemiddelde. Het tarief voor zwaar ligt boven het 

maximum. 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

€44,95 

€48,20 

€78,04 
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4.2 Kostencomponenten dagbesteding (DB) 

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 op 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 Opslag gewerkt in weekend en avonduren +/- Is een opslagpercentage dat bovenop het totaal van componenten A en B komt 

Indirecte en overige kosten 

Componenten G, H en I vormen gezamenlijk een opslagpercentage dat 

bovenop het totaal van componenten A tot en met G, zijnde de totale directe 

personeelskosten, komt.  

G Indirect toerekenbare kosten - 

H Overheadkosten - 

I Opleidingskosten + 

J Correctie aantal cliënten per begeleider +/- Correctie op het totaal van bovenstaande componenten 

Reële kostprijs per dagdeel +/- Het totaal vormt de kostprijs per uur. Dit wordt vermenigvuldigd met 4. 
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4.2 DB - Bruto uurloon inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering 

 € 13,42   € 22,50  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor dagbesteding licht, inclusief 
vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon incl. vakantie en eindejaarstoeslag licht (n=7) 

 € 13,42   € 18,96  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor dagbesteding middel, 
inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon incl. vakantie en eindejaarstoeslag middel (n=7) 

 € 18,46   € 20,02  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor dagbesteding zwaar, 
inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon incl. vakantie en eindejaarstoeslag zwaar (n=3) 

 € 18,51   € 15,42  

Bruto uurloon van gemiddeld ingezette professional voor dagbesteding arbeidsmatig, 
inclusief vakantie- en eindejaarstoeslag 

Bruto uurloon incl. vakantie en eindejaarstoeslag arbeidsmatig   
(n=4) 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• Het bruto uurloon is berekend door de loonschaal van 

de gemiddelde professional die de ondersteuning 

biedt te nemen en het bijhorende salaris van de cao 

(indien van toepassing). Vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering zijn hieraan toegevoegd; 

• De figuren maken de spreiding duidelijk in opvatting 

van de zwaarte van de professional die nodig is (het 

minimum is een mbo-4 geschoolde, het maximum 

een ervaren hbo opgeleide. 

 

• De gele stip bij het product licht representeert een 

aanbieder waarbij de werkgeverslasten 0% zijn, 

omdat deze al verwerkt zitten in het bruto uurloon.  

 

• Het bruto uurloon schuift op naar rechts per licht, 

midden en zwaar. Bij arbeidsmatig is de spreiding 

groot. 
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4.2 DB - Werkgeverslasten 

0% 33% 

Percentage Werkgeverslasten (n=10) 

 

 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• De werkgeverslasten bestaan uit de componenten: 

o WAO; 

o WGA; 

o WW; 

o Zvw werkgeversdeel; 

o Pensioen werkgeversdeel; 

o Overig. 

• De werkgeverslasten zijn een percentage ten 

opzichte van de brutoloonkosten en komen daar 

bovenop; 

• De werkgeverslasten zijn rechtstreeks afkomstig uit 

de administratie van de aanbieders en worden 

toegevoegd aan het bruto uurloon inclusief 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering; 

• Er is geen onderscheid gemaakt tussen dagbesteding 

en individuele begeleiding; 

• Eén aanbieder kreeg vanwege de beperkte 

beschikbaarheid in de vakantieperiode deze 

gegevens niet uit de administratie. 

 

 

• Het gros van de aanbieders heeft werkgeverslasten 

tussen de 27% en 30%. Vanwege de 

organisatiestructuur hoeft één aanbieder geen 

werkgeverslasten af te dragen. 
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4.2 DB - Niet productieve uren: indirecte uren 

3% 27% 

Indirecte uren DB licht 

Indirecte uren licht (n=7) 

5% 20% 

Indirecte uren DB middel 

Indirecte uren middel (n=7) 

9% 23% 

Indirecte uren DB zwaar 

Indirecte uren zwaar (n=3) 

8% 20% 

Indirecte uren DB arbeidsmatig 

Indirecte uren arbeidsmatig (n=4) 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• Indirecte uren zijn de uren die niet aan een specifieke 

cliënt worden besteed. Te denken valt aan 

(werk)overleggen, intervisie, opleiding et cetera; 

• De indirecte uren zijn een percentage ten opzichte 

van de totale uren van direct personeel;  

• De indirecte uren zijn door de aanbieders geschat; 

• De gehanteerde berekenmethode is: 

o Pak een standaard werkweek; 

o Schat de verhouding tussen het aantal uren face-

to-face contact met de cliënt, het aantal uren 

indirect cliëntgebonden tijd (cliëntgebonden 

administratie/verslaglegging, opstellen 

behandelplan, reistijd et cetera) en het aantal 

uren indirecte tijd. 

o Wordt de indirect cliëntgebonden tijd 

gedeclareerd bij de gemeente? Zo ja, dan wordt 

voor dit gedeelte geen opslag berekend. 

 

• Het aantal indirecte uren lijkt toe te nemen per 

zwaarte gezien de minima. Bij arbeidsmatig ligt het 

zwaartepunt rond de 10%. 

 

 



Pagina 29 van 43 

4.2 DB - Niet productieve uren: ziekteverzuim 

0% 8% 

Percentage Ziekteverzuim (n=11) 

0% 16% 

Percentage Verlof (n=11) 

DB - Niet productieve uren: verlof 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• Bij het percentage ziekteverzuim is geen onderscheid 

gemaakt tussen individuele begeleiding en 

dagbesteding en is uitgedrukt ten opzichte van een 

fulltime dienstverband; 

• Het percentage ziekteverzuim werd door de meeste 

aanbieders geschat op basis van het cijfer voor de 

gehele organisatie. Een paar aanbieders konden dit 

percentage specifiek berekenen voor de 

medewerkers individuele begeleiding en 

dagbesteding specifiek in gemeente Almere. 

 

• Het ziekteverzuim is verspreid tussen de 0% en 8%, 

waar het zwaartepunt tussen de 3% en 5% ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het percentage verlof is rechtstreeks afkomstig uit de 

administratie van aanbieders of is uit cao’s gehaald 

en is ten opzichte van een fulltime dienstverband; 

• Ook hier geen onderscheid gemaakt tussen 

individuele begeleiding en dagbesteding. 

 

• Voor 5 van de 11 aanbieders is gerekend met 12,3%. 
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4.2 DB - Opslagpercentage uren gewerkt in avond en/of weekend 

0% 4,3% 

Opslag voor werken in weekend en avonduren (n=7) 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• De gehanteerde berekenmethode voor het 

opslagpercentage uren gewerkt in avond en/of 

weekend is: 

• Schat het percentage van de begeleiding dat in de 

avonduren of in het weekend wordt gegeven; 

• Dit percentage is vermenigvuldigd met het extra 

salaris dat een aanbieder uit moet keren volgens 

cao (gemiddelde van opslag voor avonduren en 

opslag voor zaterdagen en zondagen) of volgens 

eigen ondernemingsregeling. Voor 

gehandicaptenzorg en GGZ is dit 30%, voor zorg 

en welzijn 25%; 

• Het opslagpercentage is ten opzichte van bruto 

uurloon inclusief werkgeverslasten en komt 

daarboven op. 

 

• Voor 4 van de 7 aanbieders hoeft geen 

opslagpercentage meegenomen te worden. 
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4.2 DB - Indirecte en overige kosten: indirect toerekenbare kosten 

DB - Indirecte en overige kosten: overheadkosten 

13% 56% 

Percentage overhead (n=8) 

Percentage overhead ten opzichte van (directe) personeelskosten 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• Indirect toerekenbare kosten zijn de indirect toe te 

rekenen kosten aan individuele begeleiding; 

• Onder overheadkosten verstaan wij overige kosten 

die gelieerd zijn aan geleverde individuele begeleiding 

en dagbesteding in Almere. Bijvoorbeeld overige 

personeelskosten, huisvestingskosten, kapitaallasten, 

et cetera. Voor overhead is geen onderscheid 

gemaakt tussen dagbesteding en individuele 

begeleiding. 

 

• De berekening is idealiter als volgt: 

o Kijk naar een team individuele begeleiding in 

gemeente Almere; 

o Neem van dit team de totale (directe) personele 

kosten in een jaar; 

o Bepaal voor dit team de toerekenbare indirecte 

kosten (telefoons, laptops, et cetera.) en de 

overheadkosten; 

o Deel de toerekenbare indirecte kosten door de 

(directe) personele kosten; 

o Deel de overheadkosten door de (directe 

personele) kosten. 
 

• Let op: deze componenten waren lastig vast te 

stellen en niet altijd te specificeren naar Almere óf te 

relateren aan direct personeel. Ook was veel uitleg 

nodig om tot een inschatting te komen. Dit component 

kent daarom een lage betrouwbaarheid; 

• Voor drie (een enkel IB) aanbieders was het 

onmogelijk een berekening te maken of om kosten uit 

te splitsen in hun administratie (resulterend in een 

lagere n). Voor hen is daarom gerekend met het 

gemiddelde van de rest, om toch een 

kostprijsberekening te kunnen maken. 

 

• Beide componenten hebben een erg grote spreiding. 

6% 67% 

Indirect toerekenbare kosten (n=7) 

Indirect toerekenbare kosten ten opzichte van (directe) personeelskosten 
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4.2 DB - Indirecte en overige kosten: opleidingskosten 

0,0% 2,7% 

Opleidingskosten DB licht (n=7) 

0,0% 2,7% 

Opleidingskosten DB middel (n=7) 

2,0% 2,5% 

Opleidingskosten DB zwaar (n=3) 

0,0% 6,4% 

Opleidingskosten DB arbeidsmatig (n=4) 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• De opleidingskosten zijn op twee manieren geschat: 

o De jaarlijkse opleidingskosten per werknemer 

delen door het bruto jaarsalaris; 

o Indien een aanbieder aangaf dat de 

aanbieder het cao volgt, dan is het 

percentage daaruit overgenomen (doorgaans 

2%). 

• De opleidingskosten zijn een percentage ten opzichte 

van directe brutoloonkosten inclusief 

werkgeverslasten op basis van een fulltime 

dienstverband. 

 

• Het zwaartepunt ligt rond de 2% (conform cao), 

ongeacht zwaarte. 
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4.2 DB Aantal cliënten per begeleider 

5 13 

Aantal cliënten per begeleider licht (n=7) 

5 10 

Aantal cliënten per begeleider middel (n=7) 

3 8 

Aantal cliënten per begeleider zwaar (n=3) 

Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• Het aantal cliënten per begeleider is bepaald door de 

aanbieder, op basis van een ruwe schatting; 

• Indien een aanbieder minder cliënten heeft per 

begeleider (door minder doorverwezen cliënten vanuit 

het wijkteam) is een realistische inschatting gemaakt 

op basis van: 

o Aantal cliënten in de huidige situatie en aantal 

cliënten dat één begeleider aan zou kunnen; 

o Het aantal waarmee gerekend is ligt binnen 

die bandbreedtes. 

 

• Per zwaarte nemen de maxima af en wordt de 

spreiding kleiner. Voor arbeidsmatige dagbesteding 

ligt het zwaartepunt op 5. 

4 8 

Aantal cliënten per begeleider arbeidsmatig (n=4) 
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4.2 DB - Reële kostprijs 
Betrouwbaarheid 

+        +/- - 

• De reële kostprijs is het resultaat van bovenstaande 

componenten; 

• De maximumtarieven van gemeente Almere zijn in 

het groen geplot; 

• Een dagdeel is 4 uur. 

 

• Vanwege de grote onzekerheid omtrent overhead- en 

indirect toerekenbare kosten en de grote impact van 

deze componenten (zie pagina 36), is de reële 

kostprijs minder betrouwbaar; 

• De verdelingen geven daarom een indicatie. 

 

• Per zwaarte (licht, middel, zwaar) neemt het tarief toe 

en evenals de spreiding. Voor arbeidsmatige 

dagbesteding is de spreiding groot. 

• De tarieven voor licht en middel liggen boven het 

maximum, voor zwaar en arbeidsmatig binnen de 

bandbreedtes. 

 

€31,12 

€45,29 

€59,98 

€31,12 

€ 24,27 € 30,44 

Tarief per dagdeel, licht (n=7) 

€ 29,28 € 41,35 

Tarief per dagdeel, middel (n=7) 

€ 39,50 € 71,80 

Tarief per dagdeel, zwaar (n=3) 

€ 18,34 € 47,84 

Tarief per dagdeel, arbeidsmatig (n=4) 
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4.3 Impact per component op totale kostprijs: IB 
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90%
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31% 

4% 
9% 

21% 

4% 

31% 

Opbouw kostprijs IB middel 

Indirecte en overige kosten + opslag weekend en avond
Reiskosten
Niet productieve uren
Werkgeverslasten
Vakantie en eindejaarsuitkering
Bruto uurloon

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30% 

4% 
9% 

23% 

4% 

30% 

Opbouw kostprijs IB zwaar 

Indirecte en overige kosten + opslag weekend en avond
Reiskosten
Niet productieve uren
Werkgeverslasten
Vakantie en eindejaarsuitkering
Bruto uurloon
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32% 

4% 
9% 

23% 

4% 

28% 

Opbouw kostprijs IB licht 

Indirecte en overige kosten + opslag weekend en avond
Reiskosten
Niet productieve uren
Werkgeverslasten
Vakantie en eindejaarsuitkering
Bruto uurloon

Bovenstaande figuren maken per product inzichtelijk hoeveel procent elk component gemiddeld meetelt in de kostprijsopbouw. De 

overheadkosten en indirect toerekenbare kosten hebben, evenals het bruto uurloon, steeds de grootste impact. Bij de indirecte en overige 

kosten zitten ook opleidingskosten en opslag voor weekend en avonduren, echter is het effect van deze twee subcomponenten klein. De 

onzekerheid in deze twee componenten maken daardoor de reële kostprijzen minder betrouwbaar. 
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4.3 Impact per component op totale kostprijs: DB 

Bovenstaande figuren maken per product inzichtelijk hoeveel procent elk component gemiddeld meetelt in de kostprijsopbouw van de 

verschillende aanbieders, vóórdat er gecorrigeerd is voor groepsgrootte. Dit laatste heeft namelijk het grootste effect. De overheadkosten en 

indirect toerekenbare kosten hebben, evenals het bruto uurloon, steeds de grootste impact. Bij de indirecte en overige kosten zitten ook 

opleidingskosten en opslag voor weekend en avonduren, echter is het effect van deze twee subcomponenten klein. De onzekerheid in deze 

twee componenten maken daardoor de reële kostprijzen minder betrouwbaar. 
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Diversiteit tussen aanbieders komt zowel kwalitatief als 

kwantitatief tot uiting 

De diversiteit tussen aanbieders in bijvoorbeeld werkwijze, 

specialisatie, gehanteerde cao, en grootte komt zowel 

kwalitatief als kwantitatief tot uitdrukking. De spreiding op 

de verschillende kostencomponenten is dan ook groot. 

Daarnaast compenseert de ene aanbieder hoge 

overheadkosten met lage directe personele kosten, of 

hebben organisaties vanwege hun organisatiestructuur en 

eigen ondernemingsregeling lage werkgeverslasten.  

 

Wanneer de gemeente op basis van het aangeleverde lege 

kostprijsmodel (bijlage D) en de bevindingen in dit rapport 

een eigen berekening wilt maken, dient rekening gehouden 

te worden met deze verschillende wijzen van 

bedrijfsvoering. Dat wil zeggen: voor elke component op 

het minimum gaan zitten levert geen reële kostprijs op, 

evenmin als op elk maximum gaan zitten. Geen van de 

onderzochte aanbieders scoren namelijk consistent op elk 

onderdeel hoog of laag. 

 

Indirect toerekenbare- en overheadkosten lastig te 

bepalen, maar hebben grote invloed op kostprijs 

Voor vrijwel alle aanbieders was het lastig of niet mogelijk 

om tot een inschatting te komen van deze kosten. 

Aanbieders hebben wel aangegeven dat de indirect 

toerekenbare kosten hoger zullen zijn voor dagbesteding 

dan voor individuele begeleiding, vanwege bijvoorbeeld de 

dagbestedingslocatie.  

 

De betrouwbaarheid van de kwantitatieve bevindingen van 

deze componenten is laag. Vanwege de grote invloed die 

de componenten hebben op de berekende kostprijs is deze 

ook minder betrouwbaar. 

 

Huidige tarieven individuele begeleiding en 

dagbesteding liggen binnen of boven de bandbreedtes 

Wanneer gekeken wordt naar de bandbreedtes van de 

berekende kostprijzen liggen de maximum tarieven van de 

gemeente daarbinnen of daarboven. De gemeente hanteert 

momenteel echter gedifferentieerde tarieven, waardoor een 

aantal aanbieders lager zitten dan het maximum tarief. 

Meerdere aanbieders hebben aangegeven uniforme 

tarieven te prefereren. 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusie 
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6. Bijlagen 
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Bijlage A: Vragenlijst kostprijsmodel 

Zie separaat toegestuurd document 
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Bijlage B: Topiclijst gesprekken 

Zie separaat toegestuurd document 
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Bijlage C: Geïnterviewde aanbieders 
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Bijlage D: Kostprijsmodel 

Zie separaat toegestuurd document 
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Bijlage E: Toelichting te maken beleidskeuzes kostprijsberekeningsmodel 

Bruto uurloon (incl. vakantiegeld en eindejaars-

uitkering) 

Aanbieders verschillen in opvatting over het niveau 

(opleiding en ervaring) van de zorgprofessional dat nodig is 

voor de levering van de verschillende producten. Het bruto 

uurloon is hier direct van afhankelijk Om een waarde te 

kiezen voor deze component dient de gemeente eerst te 

bepalen welk niveau professional, gemiddeld gezien, ze 

gewenst acht voor de levering van individuele begeleiding 

en dagbesteding. Hierbij dient ook een keuze gemaakt te 

worden of hier verschil in zit tussen de intensiteit licht, 

midden en zwaar (en arbeidsmatig voor dagbesteding). 

 

Dagbesteding- maximaal aantal cliënten per begeleider 

Er bestaan grote verschillen tussen het aantal cliënten per 

begeleider dat aanbieders hanteerbaar vinden bij 

dagbesteding. Ook hierbij geldt dat de gemeente voor elke 

zwaarte een keuze moet maken wat, gemiddeld genomen, 

een reëel aantal is om kwaliteit te kunnen borgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


