


Indexering 2019

• Indexering voor de Wmo en Jeugdhulp 
(2018-2020). De indexering voor Wmo en 
Jeugdhulp geldt vanaf 1 januari 2019.

• Bekendmaking indexering 1 november 
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Indexering 2019

De afspraken indexering staan in bijlage 2 artikel 2 is:

Jaarlijks vindt een indexering plaats van de tarieven met 
een percentage gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van 
(1) de CBS-index Cao-lonen cao sector particuliere 
bedrijven, sector Q gezondheidszorg en welzijnszorg 
indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere 
beloningen.

en (2) de CBS-index consumentenprijzen, indexcijfer 
jaarmutatie consumentenprijsindex. Hierbij wordt telkens 
het maandcijfer van de maand september gehanteerd, 
waarbij het indexcijfer van september 2017 wordt gesteld 
op 100%.
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Indexering 2019

• Advies regiegroep voor Hbh feb 2018:

“Nu uit de model onderbouwingen van de VNG en ook uit 

de onderbouwing van de gemeenten zelf blijkt dat de 

personele kosten ca. 90% van de totale kosten uitmaken, 

ligt het meer voor de hand om de indexering ook voor 90% 

of 100% afhankelijk te maken van de stijging van de 

personele kosten in casu de cao VVT.”
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Indexering 2019

Voorstel 
• Hulp bij Huishouden: 90% Cao / 10% CPI indexering 

• Ambulante dienstverlening:

– Net als bij hbh zijn personele lasten een grote component van de 
kostprijs

– Krapte op de arbeidsmarkt 

– Stimuleren van een verschuiving van intramuraal naar ambulant

 90% Cao / 10% CPI indexering   

• Diensten met verblijf: indexering 50% Cao / 50% CPI

We willen niet te veel variatie in de indexering en kiezen voor 2 varianten.
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Indexering 2019

• Nu is de hoogte van de indexering nog 
niet bekend.

CPI : augustus 2018, 2,30 %;

juli 2018 2,13 %

• Cao: gemiddelde van cao sector particuliere 

bedrijven, sector Q gezondheidszorg en 

welzijnszorg

6



Indexering 2019

7

Rubriek Index keuze
CODE 

2018
Productcode & Omschrijving 2018 Tarief 

Hulp bij het 

huishouden
01A04 01A04-Hulp bij het Huishouden € 25,46 € 0,42 €                             €                €                   

02A03 02A03-Begeleiding - Wmo € 49,20 € 0,82 €                             €                €                   
02A05 02A05-Begeleiding specialistisch - Wmo € 57,00 € 0,95 €                             €                €                   
02A19 02A19-Begeleiding intensief - Wmo € 62,40 € 1,04 €                             €                €                   
07A11 07A11-Dagbesteding doorlopend - Wmo € 30,33 €                          €                   
07A16 07A16-Dagbesteding doorlopend specialistisch (zwaar)- Wmo € 48,34 €                          €                   
07A15 07A15-Dagbesteding ontwikkelgericht - Wmo € 38,78 €                          €                   
08A03 08A03-Vervoer naar dagbesteding (en dagbehandeling) - Wmo € 7,05 €                             €                     
42A03 42A03-Vervoer naar dagbesteding - Jeugd € 7,05 €                             €                     
04A02 04A02-Logeeropvang - Wmo € 146,00 €                        €                 
04A08 04A08-Logeeropvang intensief - Wmo € 218,00 €                        €                 
04A04 04A04-Logeerverblijf - Wmo € 107,00 €                        €                 

Begeleiding en 

Dagbesteding

Vervoer

Logeren

90%CAO/10%CPI

50%CAO/50%CPI

Voorlopige cijfers bekendmaking indexering en tarieven op 1 november 


