
Bijlage 7 Toelichting tarieven Wmo Begeleiding 

Er is gebruik gemaakt van de rekentool versie 2021, die in opdracht van de VNG ontwikkelde is door 

Berenschot. De blanco rekentool staat hier; 

https://vng.nl/nieuws/rekentool-voor-tarieven-huishoudelijke-hulp-en-begeleiding 

 

Onderaan ziet u in beeld de tabbladen de productcode aangevuld met de cao die voor de 

tariefberekening van dit product gebruikt is; 

1. Individuele begeleiding, cao VVT, naam tabblad: B1 VVT 

2. Individuele begeleiding, cao GHZ, naam tabblad: B2 GHZ 

3. Individuele begeleiding, cao GGZ, naam tabblad: B3 GGZ 

4. Dagbesteding, cao GHZ, naam tabblad: D1 GHZ 

5. Dagbesteding, cao GGZ, naam tabblad: D2 GGZ 

Er is gekozen voor de meest logische o.b.v. marktconsultatie of de meest gunstige cao, op het 

moment van het maken van de berekening, voor de aanbieder. Per product wordt één cao gebruikt 

om te komen tot een tariefberekening. Op deze manier is er sprake van één tarief per product.  

 

Uitgangspunten 

De roodgekleurde vakken kunnen niet gewijzigd worden 

Regel Toelichting 

Regel 41 Gewogen totale kosten per uur 

Regel 58 Er is gekozen voor de hoogste periodiek minus 
3. De standaard instelling in de rekentool is het 
gemiddelde van de periodieken. 

Regel 63 per product is gekozen voor een schalenmix 
o.b.v. marktconsultatie 

Regel 80 gekozen voor opslag methode, hiervoor is het 
percentage gebruikt dat geadviseerd wordt in 
R84. 
R118 

R84 Advies opslag sociale lasten is overgenomen 

R118 Verdeling tussen op locatie (bij zorgaanbieder) 
of thuis (bij cliënt). Dagbesteding is 100% op 
locatie zorgaanbieder. 

R126 t/m R136 Van bruto uren naar netto uren.  

• Ziekteverzuim is 5%, wijkt af van advies 

• Scholing 2%, conform advies 

• Reflectie 1% 

• Zakelijke reistijd in uren. 200 uur voor 
begeleiding. Uitgangspunt: 1165 effectieve 
uren, gem. 36 uur / 5 dagen = 7,2 uur per 
dag gewerkt. 1165 / 7,2 = 162 effectieve 
werkdagen. Uitgangspunt naar boven 
afgerond is een gemiddelde, ca. 1 uur per 
werkdag.  

https://vng.nl/nieuws/rekentool-voor-tarieven-huishoudelijke-hulp-en-begeleiding


Vervoer voor dagbesteding is anders 
geregeld, buiten deze tool om. 

• Administratie en overleg 5% 

• No-show 2% Begeleiding. No-show voor 
dagbesteding is apart verrekend in de geel 
gearceerde velden (12% in cel K51).  

 

R146 voor begeleiding Kosten werk-werk per uur € 1,06 voor 
begeleiding. Gemiddelde uitgangspunten: 
Per effectieve werkdag reis je 40 km (5 cliënten 
dus 4x reizen gem. 10 km). 
40 km x 162 = 6480 km x € 0,19 = € 1.231,20 
€ 1.231,20 / 1165 effectieve uren = € 1,06 per 
gewerkt uur.   
 

R155 / R162 Conform advies 
R157: kosten voor vastgoed voor dagbesteding  
R160: kosten vastgoed voor begeleiding (zie ook 
extra € 7,25 per cliënt) 
Kosten voor vastgoed worden gedefinieerd als: 
onderhoud, dotaties, energiekosten, huur en 
operationele leasing en interest. Bij individuele 
begeleiding maken we onderscheid tussen de 
opslag voor 'op locatie' en 'thuis'. Het betreft 
hier de vastgoedkosten die zijn toe te schrijven 
aan de geleverde zorg (bij individuele 
begeleiding) plus de vastgoedkosten die 
gepaard gaat met overheadpersoneel/-
diensten. 

R184 / R187 Risico en marge 3% 

  

 

Tabbladen cao VVT, GHZ en GGZ 

Regel 6 en 7. Hierin is de verdeling aangegeven van het aantal maanden van de ingangsdatum 

overeenkomst (april) tot de eerstvolgende cao verhoging. En het aantal maanden vanaf de cao 

verhoging tot januari. Dit is in verhouding weergegeven ten opzichte van de totale looptijd 9 

maanden.  

 

Groepsbegeleiding 

Voor de berekening van groepsbegeleiding wordt als basis het tarief van B3 gebruikt. Het tarief 

wordt berekend door tarief Begeleiding 3 (B3) te delen door drie deelnemers. 

 

Dagbesteding 

In de rekentool staat het tarief per uur (all-in tarief dus inclusief huisvestingskosten). 

Uitgangspunten; 



• Ratio 1 medewerker : 6 cliënten (in het inschrijfdocument staat hoe groot de groep maximaal 

mag zijn per medewerker).  

• Dagdeelvergoeding is gebaseerd op 3 uur en 15 minuten (= 3,25) 

• Gewogen totale kosten per uur D1 of D2 

• Vergoeding koffie/thee en activiteitenbudget (zie hieronder voor extra onderbouwing) € 7,25 

(overige kosten ook voor huisvesting). De huisvestingskosten zijn gebaseerd op een tarief uit 

2017. De huisvestingskosten zijn geïndexeerd naar 2021. 

Uitgaande van gemiddelde indexatie van 2% per jaar is het nieuwe tarief € 7,85 i.p.v. €7,25. 

Berekening; gewogen totale kosten per uur x dagdeel : ratio + vergoeding drinken, activiteitenbudget 

en extra vastgoed * no-show. 

Dagbesteding 1: € 50,56 x 3,25 (tijd) : 6 + € 7,85 * 1,12 = € 39,47 

Dagbesteding 2: € 65,79 x 3,25 : 6 + € 7,85 * 1,12= € 48,70 

 

 

 

 



 

 


