
 
 

    
 

 
 
 

Memo 
 
Aan  FO Wmo en FO Jeugd 
Onderwerp Herijking tarieven 2022 n.a.v. oproep VNG 
Van  B. Wapstra & N. Verberkmoes 
Telefoon 06-52485611 
Datum  28-01-2022 
 
 
Aanleiding 
Het Rijk wil een verbetering van de salarissen in de zorg en heeft besloten dat de middenlonen met 1,5% 
moeten stijgen. Dit is landelijk in overleg tussen het Rijk en werkgevers praktisch vertaald naar een stijging 
van de OVA met 1,13%. De OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) wordt jaarlijks door 
de overheid vastgesteld en gebruikt voor diverse indexaties. Het kabinet heeft € 675 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel. 
Hiernaast speelt dat de onderhandelingen over de cao-jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers vrezen een 
faillissement als ze op de looneis in gaan, maar vervolgens geen hogere tarieven van gemeenten 
ontvangen. De impasse die hierdoor ontstaat is gezien de krapte op de arbeidsmarkt niet wenselijk. In dit 
kader hebben de VNG, Rijk en werkgevers twee oproepen gedaan. Reeds in 2021 hebben de colleges 
uitgesproken gehoor te geven aan deze oproepen en deze voor de NSDMH-regio te implementeren. Het 
betreft de twee onderstaande oproepen: 
 
 
Oproep VNG 
Oproep 1: verhoog de indexatie van de looncomponent met 1,13% 
Oproep 2: indexeer conform de OVA van 2,74% en de PPC van 1,83% 
Resultaat van beide oproepen is dat VNG oproept tot een indexatie van de looncomponent met 3,87% 
(2,74 + 1,13). Waarbij de VNG uitgaat van een indexatie van de prijscomponent met 1,83%. 
 
 
Tariefaanpassing 
Het voorstel is de oproep van de VNG te hanteren door aan te sluiten bij de genoemde percentages. 
Hiervoor is een correctie op de gehanteerde indexatiepercentages in Midden-Holland nodig. 
 
Bij de indexatie van tarieven wordt onderscheid gemaakt naar de loon- en de prijscomponent, daarnaast 
werden tot op heden andere indices gebruikt voor de bepaling van de tarief indexatie. Een stijging van de 
looncomponent van 1,13% vertaalt zich dus niet in een zelfde stijging van het tarief. In MH hanteren we 
voor de ambulante diensten een indexatie van 90/10 (respectievelijk loon/prijs) en voor diensten op locatie 
van de aanbieder 50/50. Hieraan verandert niets. 
Zowel de index voor de loon- als de prijscomponent wordt aangepast conform de oproep van de VNG. Voor 
de prijscomponent betekent dit een daling van de indexatie en voor de looncomponent een stijging. Deels 
heffen deze effecten zich dus op, per saldo resulteert dit wel in een stijging van het percentage voor 
indexatie en daarmee dus de tarieven. Zie tabel 1 voor de berekening. 
 
Tabel 1   Indexatiepercentages 

 Huidige indexatie 2022 Voorgestelde indexatie 2022 
Index looncomponent 2,9% 2,74 (OVA) + 1,13 = 3,87% 
Index prijscomponent 2,7% 1,83% (PPC) 
Index ambulante diensten (90/10) 2,88% 3,7% (+0,79) 
Index locatie-gebonden diensten (50/50) 2,80% 2,85% (+0,05) 

 
 
Diensten met een uurtarief worden in de praktijk per minuut gedeclareerd. Om dit mogelijk te maken worden 
deze tarieven afgerond, zodat ze deelbaar zijn door 60 (minuten). In bijlage 1 is de nieuwe tarieftabel 
opgenomen. 
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Ingangsdatum 
Na bespreking aan de tussentijdse (gecombineerde) FO Wmo en Jeugd, wordt bijgaand voorstel ter 
besluitvorming voorgelegd aan de vijf colleges van de NSDMH-regio. Naar verwachting vindt 
besluitvorming plaats in de eerste twee weken van februari.  
De herijkte tarieven kunnen daarom pas in de laatste weken van februari worden gecommuniceerd. 
Hiermee is uitsluitsel over de wijziging in tarieven nog tijdig om te worden doorgevoerd per 1 februari 2022. 
Declaratie hiervan vindt immers plaats vanaf maart 2022. Dit vraagt van u om eind februari de 
tariefswijziging in de systemen te verwerken. 
 
 
Toekomstige Indexatie 
Voor de in deze memo voorgestelde aanpassing van de tarieven 2022 wordt feitelijk vooruit geblikt: welke 
kostenontwikkeling verwachten we in 2022. Hiervoor wordt op voorhand ruimte gemaakt. Dit is een andere 
manier van tarief indexeren dan in onze overeenkomsten gebruikelijk is. Wij kijken normaliter terug wat de 
loon- en prijsontwikkelingen in voorgaande periode zijn geweest.  
Indien voor de tarieven 2023 weer op reguliere wijze geïndexeerd wordt, worden ontwikkelingen uit 2022 
dubbel verwerkt én worden ontwikkelingen voor 2023 buiten beschouwing gelaten. Om dit te voorkomen is 
het voorstel de indexatiesystematiek structureel te wijzigen naar de OVA/PPC-systematiek. 
 

Wat houdt de OVA/PPC-systematiek in? 
De overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) komt voort uit het OVA-convenant tussen 
het Rijk en zorgaanbieders uit 1999 en is een systematiek die gebruikt wordt voor indexatie van de 
looncomponent. Het is een indexatie die vooruit blikt. De OVA is grofweg gebaseerd op de som van de 
verwachte ontwikkeling in de markt(sector) van drie componenten: contractloon, werkgeverslasten en 
de incidentele loonkosten. Daarvoor worden cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) gebruikt. 
 
Voor de indexatie van de prijscomponent is het passend om gebruik te maken van een index die 
eveneens vooruit blikt. Het Prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) is zo’n index. Jaarlijks 
wordt door het CPB de loon- en prijsbijstelling voor het komend jaar vastgesteld op basis van de 
voorlopige ramingen uit de Macro-Economische Verkenning en definitief op basis van het Centraal 
Economisch Plan. Binnen de zorg is de PPC een veelgebruikte indicator om het prijs gerelateerde deel 
van uitgaven te indexeren.  
 
Indien de werkelijke ontwikkeling achteraf anders blijkt te zijn dan verwacht op basis van de OVA/PPC 
dan wordt het verschil in het daaropvolgende jaar gecorrigeerd. De VNG publiceert jaarlijks de 
gegevens voor deze berekening. 

 
 
Deze aanpassing impliceert een wijziging van de overeenkomsten. Het gaat om de wijziging van de 
artikelen die toezien op de wijze van indexering: 
 

Onderdeel Document Artikelnummers 
HBH Bijlage II Maatwerkvoorziening 

Hulp bij het huishouden 
Artikel 2.1 en artikel 2.2 

Begeleiding Bijlage II Maatwerkvoorziening 
begeleiding 

Artikel 2.1 en artikel 2.2 

Jeugdhulp Bijlage II Jeugdhulp  Artikel 4.1 en artikel 4.2 
Beschermd Wonen Bijlage II Maatwerkvoorziening 

Beschermd Wonen 
Artikel 2.1 en artikel 2.2 

 
 
De artikelen zullen worden gewijzigd naar onderstaande tekst: 
 
“2.1/4.1  Jaarlijks vindt een indexering van de tarieven plaats. 
   Voor de bepaling van de daarbij toe te passen index wordt gebruik gemaakt van: 

1. Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) en 
2. Het Prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) 

Hierbij geldt dat de OVA en de PPC beiden gebruik maken van een systeem met ramingen en nacalculatie. 
De index over een bepaald jaar wordt in het najaar voorafgaand aan dat jaar geraamd. Zodra deze 
gepubliceerd is door VWS zullen de tarieven berekend en gecommuniceerd worden. 
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In het daar op volgende voorjaar zullen de definitieve indexcijfers gepubliceerd worden. Enige verschillen 
tussen de geraamde indexcijfers  en de definitieve index cijfers worden verrekend met de ramingen voor 
het volgende jaar. In enig jaar kan in deze systematiek de feitelijke OVA of PPC  hoger of lager uitvallen 
dan geraamd. Door de systematiek van nacalculatie is er over het totaal van meerdere jaren bezien geen 
verschil tussen de uitgekeerde en de geraamde OVA. 
 
2.2/4.2 Voor de ambulante diensten (diensten die overwegend bij cliënten thuis geleverd worden) wordt 
een gewogen index toegepast met een verhouding van 90% OVA en 10% PPC. Voor de overige diensten 
wordt het rekenkundig gemiddelde gebruikt van de indices OVA en PPC (50% OVA en 50% PPC)”.   
 
Tenslotte 
 

-   Middels de in deze notitie besproken herijking van de tarieven voor 2022 wordt recht gedaan aan 
een compensatie voor de extra kosten als gevolg van de cao-onderhandelingen in de jeugdzorg. 
Hiermee is voldaan aan de toezegging de tarieven aan te passen aan de uitkomsten van deze 
onderhandelingen. Er zal geen extra herijking meer plaatsvinden n.a.v. de uitkomsten van de cao-
onderhandelingen die momenteel lopen. 

-   De totstandkoming van de tarieven voor JB/JR verloopt bovenregionaal en is expliciet geen 
onderdeel van deze herijking. 

-   De aanpassing van de tarieven is van invloed op de hoogte van de budgetplafonds. Het RDS zal 
de reeds gecommuniceerde budgetplafonds corrigeren voor de herijkte tarieven. De aanbieders 
die diensten bieden waarvoor budgetplafonds gelden ontvangen z.s.m. een (herziene) bijlage II 
met daarin de juiste budgetplafonds voor 2022. 

 
 
 
Gevraagde reactie deelnemers van de Fysieke Overlegtafel 
 

1. Te reageren op voorliggend besluit tot wijziging indices voor de tarieven voor 2022. 
2. Te reageren op herijkte tarieven voor 2022 (zie tabel 1) en deze in te laten gaan per 1-2-22. 
3. Te reageren op gewijzigde indices voor toekomstige bepaling van de indexatie van de tarieven. 
4. Te reageren op het wijzigingsvoorstel voor de overeenkomsten.  
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Bijlage I   Tarieftabel Jeugd en Wmo 
 
 

 
 

Rubriek CODE 
2019 Omschrijving Min. Tarief 

facturatie Uurtarief Eenheid

Hulp bij het 
huishouden

01A04 Hulp bij het Huishouden 0,51€                 30,60€                    uur

02A03 Begeleiding - Wmo 1,01€                 60,60€                    uur
02A05 Begeleiding specialistisch - Wmo 1,07€                 64,20€                    uur
02A19 Begeleiding intensief - Wmo 1,18€                 70,80€                    uur
45A48 Begeleiding - Jeugd 1,00€                 60,00€                    uur
45A53 Begeleiding specialistisch - Jeugd 1,07€                 64,20€                    uur
45X48 Begeleiding intensief - Jeugd 1,18€                 70,80€                    uur
07A11 Dagbesteding doorlopend - Wmo 35,17€                    dagdeel
07A16 Dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar)- Wmo 55,54€                    dagdeel
07A15 Dagbesteding ontwikkelgericht - Wmo 45,05€                    dagdeel
41A22 Dagbesteding doorlopend - Jeugd 34,56€                    dagdeel
41A24 Dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar)- Jeugd 54,92€                    dagdeel
41A23 Dagbesteding ontwikkelgericht - Jeugd 44,43€                    dagdeel
41A18 Dagbesteding Kinderdagcentrum (KDC) 67,42€                    dagdeel
07R04 BW verzilverd als dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar) 55,54€                    dagdeel
07R03 BW verzilverd als dagbesteding doorlopend 35,17€                    dagdeel
02A41 Gewoon thuis (dagtarief) 72,31€                    etmaal
08A03 Vervoer naar dagbesteding (en dagbehandeling) - Wmo 12,60€                    stuk
08R03 BW verzilverd als Vervoer naar dagbesteding 12,60€                    stuk
42A03 Vervoer naar dagbesteding (en dagbehandeling) - Jeugd 12,60€                    stuk
04A02 Logeeropvang - Wmo 163,23€                  etmaal
04A08 Logeeropvang intensief - Wmo 243,73€                  etmaal
04A04 Logeerverblijf - Wmo 119,63€                  etmaal
44A09 Logeeropvang - jeugd 163,23€                  etmaal
44A45 Logeeropvang intensief - Jeugd 243,73€                  etmaal
44A08 Gezinshuizen 148,92€                  etmaal
44P07 PleegzorgPlus -€                        Traject
44A07 Pleegzorg 44,15€                    etmaal
45A69 Individuele behandeling 1,73€                 103,80€                  uur
45A65 Individuele behandeling - zwaar 2,17€                 130,20€                  uur
45G65 Individuele behandeling gedragswetenschapper 2,01€                 120,60€                  uur
45A06 Jeugdhulp diagnostiek 2,01€                 120,60€                  uur
46A01 Ambulante crisishulp 2,24€                 134,40€                  uur
41A03 Groepsbehandeling 79,24€                    dagdeel
41A04 Groepsbehandeling zwaar 91,57€                    dagdeel
41K03 Groepsbehandeling Kinderdagcentrum (KDC) 102,03€                  dagdeel
43A07 Behandelgroep verblijf 231,68€                  etmaal
46A03 Behandelgroep verblijf crisis 258,91€                  etmaal
43A38 Behandeling verblijf 3 milieusvoorzieining 305,11€                  etmaal
44A28 Beschut Wonen t.b.v. zelfstandigheidstraining 36,80€                    etmaal
41L03 Naschoolse Leergroep Intensief 107,66€                  Dagdeel
41L04 Naschoolse Leergroep Intensief zwaar 123,66€                  Dagdeel
41P03 Naschools Kort en Intensief 69,10€                    Dagdeel
43A12 JeugdzorgPlus 423,47€                  etmaal
43K12 JeugdzorgPlus voor onder de 12 jaar 464,56€                  etmaal
51A00 Generalistische Basis-GGZ Kort 444,31€                  stuk
51A01 Generalistische Basis-GGZ Middel 755,95€                  stuk
51A03 Generalistische Basis-GGZ Intensief 1.144,72€              stuk
51A05 Generalistische Basis-GGZ Intensief Plus 1.648,89€              stuk
51A04 Generalistische Basis-GGZ Onvolledig Behandeltraject 180,19€                  stuk
53A01 Intake, Anamnese, Diagnostiek en Behandeling 1.305,70€              stuk
53A02 Medicamenteuze behandeling 548,60€                  stuk
53C01 Eenmalig consult voor medicatieadvies / 49,24€                    stuk
54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch 1,81€                 108,60€                  uur
54003 Jeugd ggz behandeling hoog-specialistisch 2,12€                 127,20€                  uur
54004 Jeugd-ggz diagnostiek 2,10€                 126,00€                  uur
54005 Jeugd-ggz verblijf licht 370,76€                  etmaal
54006 Jeugd-ggz verblijf zwaar 545,50€                  etmaal
54007 Jeugd-ggz Verblijf zonder Overnachting (VZO) 118,72€                  etmaal
54C01 Jeugd-ggz Consultatie 48,26€                    stuk
54008 Jeugd-ggz Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg 698,39€                  stuk
54016 Jeugd-ggz Crisis Behandeling 2,12€                 127,20€                  uur
54017 Jeugd-ggz Crisis Behandeling bij Verblijf 2,12€                 127,20€                  uur 
54D04 Jeugd GGZ Diagnostiek EED 1,53€                 91,80€                    uur
54D02 Jeugd GGZ Behandeling EED 1,51€                 90,60€                    uur
15A02 Beschermd Wonen met 24-uurs toezicht 158,88€                  etmaal
15R40 BW verzilverd als opslag voor verpleging 64,65€                    etmaal
15R34 BW verzilverd als Dagactiviteit -LZA 0,16€                 9,60€                      uur
15R32 BW verzilverd als Begeleiding 0,81€                 48,60€                    uur
15R31 BW verzilverd als Gespecialiseerde begeleiding (psy) 1,40€                 84,00€                    uur
15R12 BW verzilverd als Verpleging 1,11€                 66,60€                    uur
15R41 BW verzilverd als gemeenschappelijke ruimte Beschut Wonen 6,03€                      etmaal
15R44 Beschut Wonen 81,96€                    etmaal
15R42 BW verzilverd als woonkosten Beschut Wonen 30,04€                    etmaal 

Beschermd Wonen

Logeren

Gezinshuis en 
pleegzorg

Behandeling

JeugdzorgPlus

BGGZ

Curatieve GGZ door 
kinderartsen

Begeleiding en 
Dagbesteding

Specialistische GGZ

Dyslexie

Vervoer


