
Tarief Beg. Specialistis

Stap NSDMH Toelichting

A

Gewogen Loon

3.050,98€     

Uit overleg met aanbieders is gekozen om één salarisschaal hoger toe te passen met daarnaast inzet van 

gedragswetenschappers ten behoeve van de structuur. Hiervoor is gekozen twee schalen op te hogen. De 

uitvraag kwam uit op een salarisschaal 7 traptrede 7. Daarvoor is gekozen het gemiddelde van CAO 

Jeugdhulp salarisschaal 9 traptrede 7. Dit is gemiddeld: 3.050,98.

B Indexatie Lonen 2018 1,61% 3.100,10        CPI van 1,6% toe te passen

C Werkbare uren 1.872 36 uur per week

D Uurtarief gewogen loon 19,87€           berekening 

E Vakantietoeslag 8,00% algemeen aanvaardbaar percentage conform nederlandse wet-en regelgeving

F Vakantietoeslag in Euro's 1,59€             berekening over uurtarief gewogen loon ( E )

G Eindejaarsuitkering 7,48% Keuze voor gemiddelde wat door aanbieder voor alle tarieven is aangeleverd.

H Eindejaarsuitkering in Euro's 1,49€             berekening over uurtarief gewogen loon ( E )

I
Werkgeverskosten* 25,64%

25,635% is conform onze opbouw van sociale lasten werkgever (zie memo dagbesteding & begeleiding)

J Werkgeverskosten in Euro's 5,09€             berekening over uurtarief gewogen loon ( E )

K Bruto loonkosten 28,04€           D + F + H + J

L  Ziekteverzuim 5,00% conform CBS en rapport KPMG (onderzoek WMO)

M  Niet direct clientgebonden tijd 26,89% Keuze om het gemiddelde van de uitvraag te volgen

N
Verlof 14,00%

Keuze om het gemiddelde van de uitvraag te volgen, dit ligt in lijn met de uitgangsposities van het NSDMH 

(memo opslag percentages)

O Totaal niet productieve uren 45,89% berekening door optelling van L + M +N

P Bruto loonkosten + 40,91€           K + O

Q

 Overhead 30,00%

Gekozen voor het NSDMH tarief van 43,77% over gemiddelde brutoloon, wat omgerekend is in rij Q. 

Daarnaast is er een opslag voor de marge van 2% omdat dit product voor afschaling van zwaardere 

producten moet zorgen.

R  Direct huisvesting tbv dagbesteding 0,00% zie keuze hierboven

S  Overige kosten in % 0,00% zie keuze hierboven

T Marge 2,00% product met als doel afschaling hiervoor 2% marge gehanteerd

U % overhead+marge 32,00% berekening door optelling van Q +R + S

V Loonkosten incl. overhead 54,00€           berekening over brutoloonkosten (P + U)

W Onregelmatigheidstoeslag

X In hoeveel % van de gevallen? 4,76% Keuze om het gemiddelde van de uitvraag te volgen

Y ORT 13,29% Keuze om het gemiddelde van de uitvraag te volgen

Z ORT € 0,26€             X * P * Y

Loonkosten incl ORT 54,26€           Werktarief


