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Disclaimer 
Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden en tarieven zijn afhankelijk van besluitvorming door de 
colleges in de regio Midden-Holland. 

Segment A, Cluster Hulp bij het huishouden 

 

Wijzigingen tov de versie van de bijeenkomst 5 juli 2017  
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van aanbieders en de bevindingen uit de second opinion 
door een externe partij, is de wijze van berekening van tarieven op onderdelen gewijzigd. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
 
- De rekenmethode van het algemene model is toegepast.  
- Het basissalaris is gewijzigd. Er wordt aangesloten bij 90% van de max in de schaal. Inschaling 

o.b.v. uitvraag. 
- De eindejaarsuitkering en vakantietoeslag is gewijzigd conform CAO. 
- De werkgeverslasten zijn gewijzigd conform het algemene model.  
- Het verlofpercentage is gewijzigd.  
- Het overheadpercentage is gewijzigd. 
 
 

Hulp bij het huishouden 
 
Omschrijving: 
De maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden is gericht op het realiseren van een schoon en 
leefbaar huis voor inwoners die dit niet zelf kunnen realiseren en/of niemand in het sociale netwerk 
vinden die dit kan realiseren en/of die geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen om 
dit te realiseren. Concrete activiteiten ten behoeve van dit resultaat worden door de gemeente 
beschreven in het plan van aanpak. In het kader van de uitvoering van de maatwerkvoorziening Hulp 
bij het huishouden, als deze deel uitmaakt van het plan van aanpak en gemeente een besluit heeft 
afgegeven, kunnen dienstverleners een of meer van de volgende activiteiten uitvoeren: 
• broodmaaltijden en warme maaltijden bereiden; 
• licht huishoudelijk werk en kamers opruimen in huis; 
• zwaar huishoudelijk werk onder andere stofzuigen, wc/badkamer reinigen; 
• kleding en linnengoed wassen; 
• raambewassing binnen. 
 
De dienst Hulp bij het huishouden is één bouwsteen. Eventueel aanvullende bouwstenen in de vorm 
van algemene voorzieningen worden niet meegenomen in deze regionale inkoop. Het staat 
gemeenten vrij om lokaal aanvullende diensten aan te bieden als algemene voorziening die aansluiten 
op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. 
 
Beoogde resultaat: 
Het realiseren van een schoon en leefbaar huis voor inwoners die dit niet zelf kunnen realiseren en/of 
niemand in het sociale netwerk vinden die dit kan realiseren en/of die geen gebruik kunnen maken 
van algemene voorzieningen om dit te realiseren.  
 
Tariefstelling: 
€ 22,80 per uur. 
Jaarlijks wordt dit tarief geïndexeerd.  
 
Bekostigingssystematiek:  
Productiebekostiging: uur * tarief. 
Bekostiging op basis van een vast tarief.  
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Toelichting tarief hulp bij het huishouden  
 

Voor de berekeningswijze van het tarief voor hulp bij het huishouden is aangesloten bij het algemene 

model. Dit model komt in grote lijnen overeen met de Code Verantwoord Marktgedrag en neemt ook 

dezelfde componenten in de berekening mee. Op advies van adviesbureau HHM is er gekozen voor 

een uniforme berekeningswijze voor alle diensten die ingekocht worden.  Voor hulp bij het huishouden 

is op een aantal punten afgeweken van dit algemene model.  

 

Inschaling 

In het algemene model wordt voor de inschaling 90% van de hoogste schaal voorgesteld. De hulp bij 

het huishouden wordt door personeel uit twee verschillende salarisschalen uitgevoerd: FWG 10 en 

FWG 15. Uit de uitvraag blijkt dat de hulp bij het huishouden voor 62,45% uitgevoerd wordt door 

personeel in FWG10 en 37,55% in FWG 15. Voor de inschaling op 90% van de hoogste trede in de 

schaal is dan ook deze verhouding aangehouden. Dit komt overeen met het beleidsmatige standpunt 

in de regio Midden Holland dat de hulp bij het huishouden uitgevoerd kan worden door FWG 10 

personeel. Zodra er zwaardere zorg nodig is kan dit door andere maatwerkvoorzieningen geleverd 

worden in de regio (bijvoorbeeld een vorm van begeleiding). 

 

Uitgaande van de verdeling van de inschaling tussen FWG 10 en FWG 15 en 90% van de hoogste 

trede in de schaal is het uurtarief waarop de berekeningen gebaseerd zijn (afgerond) €10,35.  
 

Overhead 

Voor de overhead wordt, in afwijking van het algemene model, gerekend met 18,5% conform de Code 

Verantwoord marktgedrag. Om dit percentage uit de code in het algemene model te hanteren wordt 

het percentage overheadpercentage 23,43% (18,5% van 126,64%, het brutoloon inclusief 

werkgeverslasten).  

 

Reiskosten 

In afwijking van de reiskosten uit het algemene model wordt voor hulp bij het huishouden gerekend 

met een hoger bedrag voor reiskosten, namelijk €567. Dit is gebaseerd op het bedrag per uur (€0,35) 
maal het aantal werkbare uren (1.620).  

 

Werkbare en productieve uren 

Voor de werkbare uren en het verlof wordt aangesloten bij het algemene model. Om van werkbare 

uren tot productieve uren te komen wordt afgeweken van het algemene model. Voor hulp bij het 

huishouden hanteren we niet 5,1% zoals het CBS voor de hele gezondheidszorg en welzijnssector 

aangeeft, maar 5,5%. Daarnaast wordt er 0,5% indirecte uren gehanteerd. Beide percentages zijn ook 

in lijn met de code verantwoord marktgedrag. Dit resulteert in 1.523 productieve uren per jaar. De 

totale jaarlijkse kosten van een hulp bij het huishouden worden gedeeld door dit aantal productieve 

uren om tot een uurtarief te komen.   
 


