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Geachte gemeenteraad, 
 
Binnenkort spreekt u  tijdens de gemeenteraadsvergadering over  een voorstel voor aanpassingen in 

de verordeningen van de Jeugdwet en Wmo. Onlangs ontvingen huidige budgethouders (pgb) van de 

gemeente Apeldoorn een brief met daarin de voorgestelde veranderingen. Deze brief hebben wij van 

meerdere budgethouders ontvangen. Zij maken zicht ernstige zorgen in verband met de inhoud van 

deze brief en deze zorgen zijn ook terecht. Per Saldo wil via deze brief jullie informeren over het 

persoonsgebonden budget zodat jullie goed inhoudelijk het gesprek aan kunnen gaan. 

Professionele hulpverleners 

De gemeente wil pgb tarieven voor professionele aanbieders verlagen naar 85% van het natura tarief. 

Voor de tariefbepaling is het belangrijk rekening te houden met kostencomponenten. Tarieven zijn 

doorgaans afgeleid van gemiddelde zorg in natura (zin) tarieven of zelfs van het laagst adequate tarief, 

terwijl niet inzichtelijk is wat de hulp inhoudt waarvan is afgeleid. Zo kan het zijn dat dit een tarief is 

voor minder gespecialiseerde ondersteuning of van een aanbieder die alleen maandag t/m vrijdag 

tussen 9 en 17 uur ondersteuning bieden terwijl er voor de budgethouder ook sprake is van meer 

gespecialiseerde ondersteuning of ondersteuning in avonduren/ nacht of weekend. Tarieven van 

gecontracteerde aanbieders zijn vaak niet inzichtelijk vanwege bescherming aanbieders zodat 

concurrenten de prijzen niet zien en kunnen gebruiken bij nieuwe onderhandelingsronden. 

Uitgangspunt moet zijn dat tarieven toereikend moeten zijn zodat een budgethouder kwalitatief goede 

zorg en/of ondersteuning in kan kopen. In sommige situaties zal dat kunnen betekenen dat 85% van zin 

niet voldoende is. Ook dan zal er sprake moeten zijn van maatwerk. Men gaat er ook regelmatig van uit 

dat bijvoorbeeld ZZPers geen overheadkosten kennen. Maar ook zij hebben te maken met zekere 

kostencomponenten waar rekening gehouden moet worden bij het vaststellen van het tarief. 

 Q consult heeft onderzoek gedaan naar deze kostencomponenten.  
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Kostencomponenten uit handreiking Q consult 
Om tot een onderbouwd uurtarief van een pgb-zorgverlener te komen – voor zowel formele als 
informele pgb-zorg – is het van belang om inzicht te krijgen in de verschillende kostencomponenten 
waaruit een uur zorg bestaat. Als uitgangspunt is gekeken naar eerdere kostprijsonderzoeken bij 
zorgaanbieders die zorg in natura (zzp-zorg) leveren, waaruit verschillende kostencomponenten naar 
voren zijn gekomen. Hierbij is geprobeerd om een zo compleet mogelijk inzicht te geven in welke kosten 
relevant zijn. Niet alle kostencomponenten zijn van toepassing zijn op de pgb-zorg.  
 
Basis uurtarief  
De kostencomponenten voor het basis uurtarief zijn:  
1. Bruto loon; het loon dat een zorgverlener krijgt, voor aftrek van belastingen en premies. Dit loon is 
inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag (indien van toepassing).   
2. Werkgeverslasten; wettelijk verplichte premies die een werkgever moet afdragen, zoals: - 
Pensioenpremie; - Premie WIA, WW, etc.  
3. Productiviteit; het percentage van de tijd dat een zorgverlener daadwerkelijk aan het leveren van 
zorg besteed. Denk hierbij aan: - Vertaling van bruto naar netto werkbare uren (vakantie, opleiding, 
ziekteverzuim); - Niet-productieve uren (administratie, overleg, reistijd).  
 
Opslagen  
Mogelijke opslagen op het basis uurtarief kunnen zijn:  
4. Overhead; bestaande uit: - Loonkosten en werkgeverslasten van leidinggevenden en ondersteunend 
personeel; - Verzekeringen die een zzp-er zelf moet afsluiten (WW, AOV).  
5. Reiskosten; gemaakte reiskosten van/naar cliënt, naar kantoor en tijdens de begeleiding van de 
cliënt.  
6. Gebouw; voornamelijk van toepassing bij groepsactiviteiten. Denk aan: - Kapitaallasten (huur, 
hypotheek); - Schoonmaak; - Beveiliging; - Gas/water/licht; - Inrichting gebouw / inventaris.  
7. Materieel / overig; specifieke materialen nodig voor de zorg en overige kosten: - Materiaal voor 
groepsbehandeling; - Geneesmiddelen; - Materiaal voor opleiding; - Overige kosten.  
 
8. Risico-opslag; marge bovenop de kostprijs om risico’s te kunnen beheersen en marge te kunnen 
maken.  
 
Bronnen kostencomponenten  
Bronnen die een hulpmiddel zijn bij het berekenen van de verschillende kostencomponenten zijn;  
1. Cao VVT; bruto loon, werkgeverslasten.  

2. HHM Onderzoek parameterwaarden zorgzwaartepakketten; productiviteit, materiaal/overig, 
gebouw.  

3. Nza-tarieven; productiviteit, overhead, gebouw.  

4. Normen belastingdienst; reiskosten.  
 

Hulpverleners verwachten dat bij nieuwe tariefafspraken rekening wordt gehouden met loon- en 

prijsstijgingen. Zij worden echter geconfronteerd met jaarlijkse tariefdalingen.  

 

Informele hulp 

De minister heeft onlangs de Wet minimum loon (Wml) doorgevoerd voor het informele tarief omdat 

veel gemeenten te lage tarieven hanteerden. Dit houdt in dat gemeenten die tarieven onder de Wml 

hanteren deze moeten verhogen naar het tarief dat de Wml aangeeft. Het dient als minimumtarief en 

is niet bedoeld om tariefverlagingen door te voeren. 

We zien dit helaas toch gebeuren, zo ook in het voorstel van de gemeente Apeldoorn,  dat zij informele  

tarieven van bijvoorbeeld €22,00 nu gaan verlagen tot het Wml tarief. Dit is niet de bedoeling van 

bovenstaande wetswijziging.  
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Daarnaast spreekt men in de brief dat het informeel tarief voor naasten geldt. Er is echter nog een 

groep waarvoor het informele tarief toegepast kan worden namelijk de hulpverleners die een 

arbeidsovereenkomst hebben met de hulpvrager. Zij zijn geen naasten van de hulpvrager. Het is dan 

ook onjuist om te zeggen dat informele hulp alleen naasten betreft. Hieronder ziet u een berekening 

voor een hulpverlener die 40 uur per week informele hulp zou leveren tegen een tarief van €10,49 per 

uur en wat men per uur over zou houden. Als men minder uren werkt zal men minder overhouden per 

uur omdat bepaalde kostencomponenten een totaal bedrag is. 

 

Berekening van bruto inkomen bij 10,49 bruto 

     

 
€ 10,49 Bruto uurloon 

 

€ 

21.819,00 bruto loon 40 uur per week/52 weken jaar (173,3 uur p/m) 

 

 

-€ 

2.212,00 Inkomstenbelasting 

  

 

-€ 

1.243,00 ZVW premie 

  
  

€ 

18.364,00 8,83 per uur netto 8,83 netto   

    1530 inkomen netto per maand 

zonder 

verzekeringen   

 

-€ 

2.993,00 16,3 % toeslag ivm vakantiegeld en dagen 

  
  

€ 

15.371,00   7,39 netto   

 
Naar Maandinkomen 

    € 1.280,00 euro per maand inkomsten 7,39 netto x 173,3 uur is 1280 euro 

 
-€ 75,00 pensioen aanvulling 30 jaar  

  

  
voor 25 jaar uitkering  

  

  
eindkapitaal 28772 

  

  
levert ca 100 euro bruto per maand op 

  

 
€ 32,00 bij belastingvoordeel op aftrekpost 

    € 1.237,00 euro per maand 7,14 netto   

 
-€ 200,00 AOV verzekering netto per maand 

  

  
verzekerd bedrag is 80% van brutosalaris 

  

     

 
€ 81,00 bij belastingdienst voordeel 

    € 1.118,00 euro per maand 6,45 netto   

     

 
-€ 67,00 evt WW-  

  

  
je wilt 75% van loon x 3 maanden 840 x 3 = 2520 

 

  
en 70% van loon x 7 maanden 780 x 7 = 5460 

 

  
in 10 jaar opbouwen  

  

  
dwz zeggen je moet dan 8000 sparen 

  

  
in 120 maanden 

  

       € 1.051,00 euro per maand 6,01 netto   
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Ik hoop dat u deze input mee zal nemen tijdens het overleg. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Per 

Saldo. 

Ik wens u een constructief overleg toe. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Gomes
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