
Maandag 8 mei 2017, Eindhoven

Werkateliers Wmo Inkoop,
AMvB Thuisondersteuning

Bart van Brunschot BEd, 
Inkoopmanager

Govert Groeneveld BCom, 
Commoditymanager Sociaal Domein



2

Inhoudsopgave

1. Pitch, wie is Bizob?
2. Geschiedenis van de Wmo
3. Geschiedenis reële kostprijs van huishoudelijke hulp/ondersteuning
4. AMvB reële kostprijs 
5. Inkoop en aanbesteding van huishoudelijke hulp/ondersteuning door Bizob
6. Casus Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp Bizob Gemeente m.b.t. 

AMvB reële kostprijs
7. Hoe denkt Bizob te kunnen voldoen aan de vereisten van de AMvB?
8. Wat zijn de kansen of juist de knelpunten aan de AMvB?
9. Aandachtspunten 
10.Vragen?



3www.bizob.nl

Pitch:

1. Is opgericht door 10 gemeenten in 2003;
2. Is een stichting van én voor 25 gemeenten;
3. Werkt ook voor de VRZOB, ODZOB, RHC, 

Veldvest en heeft daarnaast ook een DVO 
met de gemeenten: Boxmeer en Meierijstad;

4. Heeft een expertise centrum voor (publieke) 
inkoop en contractmanagement in de 
politieregio, Oost-Brabant, eenheid 9;

5. Heeft gespecialiseerde concern inkopers voor 
de commodity's: Openbare ruimte, Facilitair 
& ICT en het Sociale Domein;

6. Kent de combinatie van individuele en 
gezamenlijke inkoop;

7. Verzorgt het contractbeheer, het 
contractmanagement en het leveranciers-
management voor haar leden;  

8. Heeft concern inkopers en contractmanagers 
werkzaam op locatie bij de gemeente;

9. Telt 43 medewerkers.
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Bizob verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor 

onderstaande gemeenten

Toegetreden gemeenten per kalenderjaar

www.bizob.nl

2004 2005 2006 2008 2009 2010 2016 2017

Asten Cranendonck Laarbeek Best Veldhoven Geldrop-Mierlo Haaren Cuijk

Bergeijk Gemert-Bakel Vught Grave 

Bladel Heeze-Leende Mill

Deurne Nuenen Sint Anthonis

Eersel Uden

Oirschot

Reusel - De Mierden

Someren

Son en Breugel

Waalre 

En met de gemeenten Boxmeer en Meijerijstad een Dienstverleningsovereenkomst.

Dus 6,5% van de gemeenten is lid van de stichting Bizob. 

Aantal inwoners van Bizob Gemeenten: 551.907 .

Aantal inwoners van Bizob Gemeenten inclusief DVO gemeenten: 659.971.
Bron: CBS aantallen 1-1-2016
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Geschiedenis van de Wmo

• Sinds 1994 - 2006 gemeenten verantwoordelijk voor de Wet voorziening 

gehandicapten (WVG). Het ging hierbij om:  vervoersvoorzieningen, 

rolvoorzieningen en woonvoorzieningen.

• Sinds 2007 WVG overgegaan in de Wet maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo). Dit is WVG + Hulp bij het huishouden.

• Nieuwe Wmo 2015. Dit is de oude Wmo + Beschermd Wonen, Begeleiding 

(groep en individueel) en kortdurend verblijf.  

…. Overigens in 2015 ook: de Jeugdwet en de Participatiewet. 
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Geschiedenis reële kostprijs van 

huishoudelijke hulp/ondersteuning

• Sinds 2007 Hulp bij het huishouden in de Wmo.

• Vanaf augustus 2012  tot 2015 ‘Wet Basistarieven Hulp bij het Huishouden’. 

• Sinds 2014 zijn werkgeversorganisaties bezig om in de CAO VVT nieuwe 

schalen te krijgen. Geen FWG 10 of FWG 15 meer maar HH0 t/m HH5. 

• Voor de jaren 2015 & 2016 was er nog een Huishoudelijke Hulp toelage.

• Sinds de nieuwe Wmo in 2015 wordt huishoudelijke hulp huishoudelijke 

ondersteuning genoemd.

• Sinds 2015 code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. 

• Sinds 2017 AMvB reële kostprijs thuisondersteuning; maar …



7

Geschiedenis reële kostprijs van 

huishoudelijke hulp/ondersteuning

…. Werkgeversorganisaties schieten de nieuwe AMvB alweer af. Hieronder de 

redenen:

1. de AMvB geeft gemeenten de mogelijkheid zelf geen tarief vast te 

stellen, maar dit aan aanbieders over te laten. In de CAO-VVT is nadrukkelijk 

afgesproken dat gemeenten zelf objectief en transparant het tarief moeten 

vaststellen. Hierdoor blijft het voor gemeenten nog steeds mogelijk om een niet 

reële tariefstelling te contracteren;

2. de kostprijselementen zijn niet respectievelijk onvoldoende concreet 

gedefinieerd en uitgewerkt. Daarmee blijft onduidelijk wat daaronder wordt 

verstaan en welke maatstaf onder de berekening van het tarief ligt;
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Geschiedenis reële kostprijs van 

huishoudelijke hulp/ondersteuning

3. de AMvB schrijft geen verplichte indexatie van de tarieven voor, maar 

laat dit over aan afspraken van gemeenten met zorgaanbieders. Daarmee wordt 

niet gegarandeerd dat ook stijging van kosten, zoals loonkosten als gevolg van 

loonsverhogingen op grond van cao-afspraken, worden verdisconteerd in het 

tarief;

4. de AMvB laat andere prijsstellingen dan tarieven per uur open, 

waaronder resultaatfinanciering. De basis voor de prijsstelling is daarbij slechts 

een aanname op het aantal uren. Als deze in de praktijk te laag is, dan leidt dit 

(PXQ) automatisch tot een lagere prijs in de uitvoering dan berekend. Gemeenten 

laten dit risico bij de aanbieders, waarmee geen sprake is van een kostendekkende 

prijsstelling. 
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AMvB reële kostprijs 

• Er wordt een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015. Het artikel heeft tot doel dat de gemeente  een reële prijs betaalt 

voor Wmo-diensten, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de 

gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de 

arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die de dienst 

verleent.

• De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo-dienstverlening, 

uitgezonderd de verstrekking van hulpmiddelen en woningaanpassingen 

(o.a. trapliften). Dus naast huishoudelijke ondersteuning ook voor 

individuele begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, opvang en 

vervoer. 

• De AMvB streefdatum van de inwerkingtreding is op 1 juni 2017. Voor die 

tijd dienen gemeenten hun Wmo verordening aan te passen. 
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Inkoop en aanbesteding van 

huishoudelijke hulp/ondersteuning door Bizob

• Voor de Bizob gemeenten werd sinds 2006 klassiek aanbesteed d.m.v. een 

Programma van Eisen en gunning op EMVI of laagste prijs. Contracteren van 

enkele zorgaanbieders. 

• Sinds 2012 wordt huishoudelijk ondersteuning ook bestuurlijk aanbesteed. 

Dat wil zeggen op basis van dialoog en partnership. Contracteren van alle 

zorgaanbieders die voldoen aan de minimale eisen. Op basis van een 

individuele prijsonderhandeling of een prijsonderhandeling conform een 

vaste prijs (Zeeuws model). Zowel inspanningsgericht (P*Q) als ook 

Outputgericht (ook wel resultaatfinanciering). 



11

Casus Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 

Bizob Gemeente m.b.t. AMvB reële kostprijs 

Het college van een Bizob gemeente wordt gevraagd om de inkoopstrategie Huishoudelijk hulp vast te stellen, wat

inhoud dat wordt ingestemd met:

1. De doelstelling van de aanbesteding met ingang van 1 juli 2017 de maatwerk voorziening Huishoudelijke hulp

aanbieden aan inwoners;

2. Er wordt met meerdere dienstverleners die voldoen tijdens de inschrijfperiode een raamovereenkomst

aangegaan. Op het moment dat er minder dan drie aanbieders inschrijven zijn er extra instroom

mogelijkheden;

3. Het afsluiten van de raamovereenkomsten voor de duur van drie jaar met de mogelijkheid deze eenmalig met

één jaar te verlengen. De verwachtte ingangsdatum van de nieuw te sluiten overeenkomst voor de maatwerk

voorziening ligt op 1 juli 2017;

4. Het van toepassing verklaren van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2013 van de

Bizob gemeente;

5. Het doorlopen van een Europese openbare aanbesteding;

6. Het vaststellen van het uurtarief van € 22,86;

7. De samenstelling van het inkoopteam en de tijdsplanning.
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Casus Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 

Bizob Gemeente m.b.t. AMvB reële kostprijs 

Tarieven conform Brief BTN 

omtrent de nieuwe CAO VVT 2016 

– 2018, d.d. 24 november 2016.

Tariefsverhoging van 1,5% in 

2016 en 0,25% in 2017 conform 

opbouw code verantwoordelijk 

marktgedrag Thuisondersteuning. 

Inschaling op basis FWG 10-3 en 

FWG 10-4.

Brief BTN, 24 
november 2016 BTN

2016

2016 met 
terugwerkende 
kracht aangepast 2017

1,50% 0,25%

Tabel 1. Kostenopbouw bruto uurtarief inclusief werkgeverslasten

FWG 10-3 FWG 10-4

Bruto uurtarief € 10,00 € 10,36 

Vakantiegeld (minimaal € 0,97) 8% € 0,97 € 0,97 

Eindejaarsuitkering (minimaal € 0,77) 5,70% € 0,77 € 0,77 

Bruto uurtarief incl. toeslagen € 11,74 € 12,10 

Werkgeverslasten * 23,50% € 2,76 € 2,84 

Uurtarief + werkgeverslasten € 14,50 € 14,94 

Tabel 2. Kostenopbouw bruto uurtarief inclusief werkgeverslasten en een opslag 

voor non-productiviteit

FWG 10-3 FWG 10-4

Uurtarief + werkgeverslasten € 14,50 € 14,94 

Verlof 13,80%

Indirecte uren 0,50%

Ziekteverzuim 5,50%

Opslag voor niet-productieve uren 19,80% € 3,58 € 3,69 

Directe kostprijs exclusief reiskosten 80,20% € 18,08 € 18,63 

Tabel 3. Directe kostprijs inclusief een vergoeding voor reiskosten

FWG 10-3 FWG 10-4

Directe kostprijs exclusief reiskosten € 18,08 € 18,63 

Reiskosten per uur 0,35 0,35 0,35

Directe kostprijs per uur € 18,43 € 18,98 

Tabel 4. Integrale kostprijs

FWG 10-3 FWG 10-4

Directe kostprijs per uur € 18,43 € 18,98 

Opslag indirecte kosten 16,50% € 3,04 € 3,13 

Bijdrage opleidingskosten 2% € 0,37 € 0,38 

Opslag voor extra administratieve lasten * 0% € - € -

Specifieke afspraken over vermindering kosten 0% € - € -

Integrale kostprijs € 21,84 € 22,49 

Tabel 5. Integrale gewogen kostprijs

Inschaling medewerkers FWG 10-3 FWG 10-4

Medewerkers niet-eindschaal 5%

Medewerkers vast dienstverband eindschaal 95%

Integrale kostprijs op basis van contracten € 21,84 € 22,49 

Integrale gewogen kostprijs op basis van dienstverbanden € 22,46 € 22,80 € 22,86 
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Casus Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 

Bizob Gemeente m.b.t. AMvB reële kostprijs 

Tarieven conform CAO VVT 

2016 – 2018, indien het 

algemeen verbindend 

wordt verklaard.

Nieuwe kostprijzen op 

basis van inschaling FWG 

VVT i.p.v. FWG 10 en FWG 

15.

De nieuwe inschaling FWG 

VVT betekent voor HO 

over vijf jaar een kostprijs 

stijging van 18%. 

Indien de nieuwe CAO VVT Algemeen 
verbindend wordt verklaard

CAO 
2016 -
2018

CAO 
VVT

Nieuwe salarisschalen FWG 
VVT

per 1 juli 2017

Tabel 1. Kostenopbouw bruto uurtarief inclusief werkgeverslasten
FWG 
VVT 0 1 2 3 4 5

Bruto uurtarief € 10,35 € 10,87 € 11,38 € 11,90 € 12,42 € 12,94 
Vakantiegeld (minimaal € 0,97) 8% € 0,97 € 0,97 € 0,97 € 0,97 € 0,99 € 1,04 
Eindejaarsuitkering (minimaal € 0,77) 7% € 0,77 € 0,77 € 0,80 € 0,83 € 0,89 € 0,91 
Bruto uurtarief incl. toeslagen € 12,09 € 12,61 € 13,15 € 13,70 € 14,30 € 14,89 
Werkgeverslasten * 23,50% € 2,84 € 2,96 € 3,09 € 3,22 € 3,36 € 3,50 
Uurtarief + werkgeverslasten € 14,93 € 15,57 € 16,24 € 16,92 € 17,66 € 18,39 

Tabel 2. Kostenopbouw bruto uurtarief inclusief werkgeverslasten en een opslag 
voor non-productiviteit

FWG 
VVT 0 1 2 3 4 5

Uurtarief + werkgeverslasten € 14,93 € 15,57 € 16,24 € 16,92 € 17,66 € 18,39 
Verlof 13,80%
Indirecte uren 0,50%
Ziekteverzuim 5,50%
Opslag voor niet-productieve uren 19,80% € 3,69 € 3,84 € 4,01 € 4,18 € 4,36 € 4,54 
Directe kostprijs exclusief reiskosten 80,20% € 18,62 € 19,42 € 20,25 € 21,10 € 22,02 € 22,93 

Tabel 3. Directe kostprijs inclusief een 
vergoeding voor reiskosten

FWG 
VVT 0 1 2 3 4 5

Directe kostprijs exclusief reiskosten € 18,62 € 19,42 € 20,25 € 21,10 € 22,02 € 22,93 
Reiskosten per uur 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Directe kostprijs per uur € 18,97 € 19,77 € 20,60 € 21,45 € 22,37 € 23,28 

Tabel 4. Integrale kostprijs
FWG 
VVT 0 1 2 3 4 5

Directe kostprijs per uur € 18,97 € 19,77 € 20,60 € 21,45 € 22,37 € 23,28 
Opslag indirecte kosten 16,50% € 3,13 € 3,26 € 3,40 € 3,54 € 3,69 € 3,84 
Bijdrage opleidingskosten 2% € 0,38 € 0,40 € 0,41 € 0,43 € 0,45 € 0,47 
Opslag voor extra administratieve lasten * 0% € - € - € - € - € - € -

Specifieke afspraken over vermindering kosten 0% € - € - € - € - € - € -
Integrale kostprijs € 22,48 € 23,43 € 24,41 € 25,41 € 26,51 € 27,59 

Tabel 5. Integrale gewogen kostprijs 1-jul-17

Inschaling medewerkers
FWG 
VVT 0 1 2 3 4 5

Medewerkers niet-eindschaal 5%
Medewerkers vast dienstverband eindschaal 95%
Integrale kostprijs op basis van contracten € 22,48 € 23,43 
Integrale gewogen kostprijs op basis van 
dienstverbanden € 23,38 
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Hoe denkt Bizob te kunnen voldoen aan de 

vereisten van de AMvB?

• M.b.v. marktconsultatie en partnership de juiste informatie ophalen bij de 

zorgaanbieders. 

• Een zeer belangrijke voorwaarde is wel dat (zorg)aanbieders meewerken

aan het aanleveren van de gegevens m.b.t. de kostprijs. De volgende 

onderdelen van de prijsopbouw zijn van belang:

o de kosten van de beroepskracht; 

o redelijke overheadkosten; 

o kosten voor niet productieve uren van de beroepskrachten 

als gevolg van verlof, ziekte, scholing, werkoverleg; 

o reis- en opleidingskosten; 

o indexatie van de reële prijs voor het leveren van een dienst; 

o overige kosten als gevolg van door de gemeente gestelde 

verplichtingen voor aanbieders waaronder 

rapportageverplichtingen en administratieve verplichtingen. 
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Wat zijn de kansen of juist de knelpunten aan de 

AMvB?

We hanteren drie uitvoeringsvarianten

• Inspanningsgericht (P*Q), vb. 2 uur begeleiding per week á €30/uur;

• Outputgericht (resultaatfinanciering), vb. schoon huis;

• Taakgericht (lumpsum), vb. financiering van een wijkteam.

Voor inspanningsgerichte financiering voorzien we geen knelpunten, mits 

aanbieders mee willen werken aan het aanleveren van de juiste 

kostprijsonderdelen. Zie het voorbeeld casus Huishoudelijke Hulp. 
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Wat zijn de kansen of juist de knelpunten aan de 

AMvB?

Voor outputgerichte gerichte financiering hoeft de AMvB geen probleem te zijn 

indien we uitgaan van een gemiddeld aantal uren bij een vaste kostprijs van de 

kwaliteit. Dat wil zeggen de kwaliteit van het in te zetten personeel is exact 

voorgeschreven (d.w.z. de zelfde FWG en de zelfde CAO). 

Zodra we alleen het resultaat bepalen en niet hoe je dat doet, is de AMvB veel  

minder goed of zelfs nauwelijks uitvoerbaar. 

Voorbeeld: Vanuit de Wmo vragen we een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie. Een aanbieder kan bijv. voor Wmo begeleiding er voor 

kiezen om een psycholoog, SPH-er op HBO of MBO inzetten. Ook kan er 

aanvullend gewerkt worden met vrijwilligers. Er kan ook besloten worden om 

begeleiding individueel of in groepsverband in te zetten. Als het resultaat maar 

behaald wordt.  Een reële kostprijs bepalen is dan haast niet mogelijk. 

Ook het bijhouden van de werkelijke uren is dan een administratieve handeling 

die lastig(er) bij te houden is voor de zorgaanbieder. 
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Wat zijn de kansen of juist de knelpunten aan de 

AMvB?

Voor een Taakgericht (lumpsum) financiering is de AMvB ook veel minder goed 

uitvoerbaar. 

Alleen op basis van een vaste FWG indeling en CAO zou je een kostprijs kunnen 

bepalen. Echter je kiest vaak voor lumpsum financiering om de regie bij de 

aanbieder te laten en partnership aan te gaan op basis van wederzijds 

vertrouwen. 

Wat we wel kunnen doen is een open kostprijs calculatie opvragen bij de 

aanbieders bij de inschrijving. Ook dit is een vorm van marktconsultatie maar 

dan niet vooraf aan de aanbesteding maar tijdens de aanbesteding.
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Aandachtspunten 

• De gemeenten hebben de mogelijkheid om in overleg met potentiële 

inschrijvers de hoogte van het reële tarief vast te stellen. Indien de gemeenten 

hiervan gebruik maken is het van belang om rekening te houden met het 

kartelverbod. 

• Het kartelverbod verbiedt overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke 

gedragingen (zoals het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie) tussen 

ondernemingen die het doel of gevolg hebben dat de concurrentie wordt 

beperkt. De aanbieders lopen het risico dat de Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) het overleg tussen deze aanbieders over de aanbestedingsvoorwaarden 

kan aanmerken als een concurrentiebeperkende tariefafspraak. 

• Het is wel toegestaan dat de gemeenten voorafgaand aan de aanbesteding (in 

het kader van marktconsultatie) suggesties over een reëel tarief vragen aan 

individuele aanbieders. 
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Loesje …
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Vragen?
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Meer informatie?

Neem dan contact op met:

Govert Groeneveld BCom, 

Commoditymanager Sociaal Domein 

Mobiel: 06-23658555 

E-mail: g.groeneveld@bizob.nl

Website: www.bizob.nl


