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Disclaimer

Alle cijfers in deze presentatie zijn in concept en onder voorbehoud. Dat geldt voor zowel de 

tarieven als voor de onderliggende normeringen. 

De status van deze presentatie is ‘concept advies aan SDF’.
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Inhoud

▪ Onderzoeksverantwoording

▪ Uitleg nieuwe profielen en intensiteiten

▪ Tarieven PIC’s en wonen 2022

▪ Uitleg tariefsopbouw PIC’s

▪ Overige normeringen

▪ Tarieven wonen, pleegzorg, logeren

▪ Tarieven dagverblijf

▪ Tarieven dyslexie

▪ Tarief vervoer

▪ Hoe verder?

▪ Vragen

Totaal 24 pagina’s. Deze presentatie wordt na de bijeenkomst aan u toegestuurd.
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Onderzoeksverantwoording

Response:

▪ 20 instellingen tenminste één format opgeleverd, 3 waren echter niet-loondienst organisaties.

▪ Wonen: 6 instellingen

▪ Dagverblijf: 4 instellingen

▪ Ambulant: 16 instellingen

▪ Let op: niet alle respondenten hebben op alle variabelen data aangeleverd. Per variabele kan het 

aantal metingen verschillen.

▪ Niet alle data op alle variabelen is in het onderzoek meegenomen. Extremen naar boven en naar 

beneden zijn uit de dataset gehaald.

Prijspeil:

▪ Alle bedragen zijn prijspeil 2022, tenzij anders vermeld.

▪ Alle salarissen zijn gebaseerd op de cao bedragen van 2020. Indexatie naar 2022 heeft 

plaatsgevonden op basis van de gemiddelde bekende cao-stijgingen: 2,63% (ggz 2,1% en 

gehandicaptenzorg 3,15%).

▪ Indexatie van gemeten kosten overhead, huisvestings- en verzorgingskosten: 2,63% per jaar (2020, 

2021, 2022).
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Tariefsopbouw: een overzicht

▪ Voor de profielen geldt: het PIC-tarief is genormeerde q’s x bijbehorende uurtarieven p’s

▪ De ‘p’ is een uurtarief per opleidingsniveau. 

▪ De ‘q’ van de tariefsopbouw komt van de normeringen, welke onderdeel uitmaken van de 

profielbeschrijvingen. Deze gelden als uitgangspunt voor de tariefberekening.

▪ De uurtarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. De cao-salarissen (ggz, jeugdzorg, gehandicaptenzorg) + indexatie naar prijspeil 2022

2. Een mix van salarisschalen per opleidingsniveau, ‘over de cao’s heen’

3. Een inschaling per salarisschaal: % van de hoogste periodiek

4. De bovenstaande punten levert op: het rekensalaris per opleidingsniveau

5. Opslagen voor onregelmatigheid, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale lasten en pensioenpremies

6. Opslag voor overheadkosten

7. Opslag voor marge/risico

8. Het aantal cliëntgebonden uren per fte

▪ Voor profielen E en F zijn ook de volgende onderdelen opgenomen in de normeringen:

1. Aangepaste uurtarieven (inroosterbare uren zijn hoger dan cliëntgebonden uren)

2. Normen voor groepsgrootte

3. Normen voor huisvestingkosten en verzorgingskosten

4. Normen voor het aantal maanden en het aantal dagdelen per week

5. Normen voor verblijfsduur
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Nieuwe profielen en intensiteiten

▪ Er komen minder profielen, maar nog steeds gebaseerd op de zorginhoud.

▪ Ten opzichte van de huidige situatie bevatten de Profiel-intensiteit-combinaties (PIC’s) minder zorg, 

de PIC’s zijn ‘kleiner’ geworden (kortere duur en/of lagere intensiteit).

▪ Ieder profiel en iedere intensiteit is genormeerd, in uren per opleidingsniveau, locatie 

klinisch/ambulant, duur in maanden, groepsgrootte, dagdelen per week. 

▪ Deze normeringen zijn het uitgangspunt van de tariefberekening. De tarieven zijn dus gebaseerd 

op de normeringen van de PIC’s. 

De normering van de profielen wordt gepubliceerd als onderdeel van de inkoopdocumenten.

Let op!

▪ Wonen vormt vanaf 2022 een apart perceel.

▪ De profielen bevatten géén woonzorg meer, met uitzondering van logeren.

▪ De bekostiging van woonzorg wordt op basis van een etmaaltarief

Onderzoek tariefstelling BEC, TEO, KDC nog niet afgerond.
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Nieuwe profielen en intensiteiten
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Profiel / Intensiteit Inhoudelijke omschrijving Globale kenmerken # intensiteiten

Ondersteuningsprofiel A Opvoedingsondersteuning en 

psycho-educatie

Enkelvoudig, klinisch, hbo/hbo+, 3-6 maanden, 0,5-

1 uur per week

3

Ondersteuningsprofiel B Ontwikkel-, gedrag- en 

emotionele problematiek 

Enkelvoudig, klinisch, hbo/hbo+, 6-9 maanden, 1-2 

uur per week, wo-behandelcoördinatie 0,5 uur per 

week
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Ondersteuningsprofiel C Systeembehandeling en -

benadering

Meervoudig, ambulant, hbo+, 9-12 maanden, 1-2 

uur per week, wo-behandelcoördinatie 0,5 uur per 

week

Ondersteuningsprofiel D Voorwaardescheppende 

aspecten

Vervoer, medicatiecontrole, laag-frequent, nazorg, 

overbruggingszorg, dianostiek. 
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Ondersteuningsprofiel E Verblijf niet-zijnde 24/7 

wonen of dagbehandeling

Logeren maximaal 30 dagen, verblijf overdag-niet 

zijnde dagbehandeling,  groepsgrootte 12 of 8, 1 à 

2 dagdelen per week, twee groepsbegeleiders
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Ondersteuningsprofiel F Dagbehandeling Dagbehandelgroep, groepsgrootte 8 of 6, 2 

groepsbegeleiders, exclusief de kosten voor 

(individuele) behandeling, 0,2-0,3 fte 

gedragswetenschapper per groep
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▪ De intensiteiten van een profiel (A-D) verschillen onderling in de duur (het aantal maanden), de 

intensiteit (het aantal uren per week), het opleidingsniveau van de begeleider/behandelaar en de 

eventuele inzet van behandelcoördinatie.

▪ Bij E en F verschillen de intensiteiten óók van elkaar door normeringen voor groepsgrootte en aantal 

dagdelen per jeugdige per week.
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Tarieven PIC’s en wonen
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Profiel / Intensiteit 1 2 3 4 5 6 7 8

Ondersteuningsprofiel A € 1.018 € 1.018 € 1.121

Ondersteuningsprofiel B € 2.270 € 3.479 € 4.305 € 5.514 € 5.951 € 7.090 € 8.883 € 11.730

Ondersteuningsprofiel C € 5.388 € 9.488 € 9.848 € 12.246 € 14.764 € 15.524

Ondersteuningsprofiel D € 16,50 € 175 € 1.018 € 1.018 € 1.527

Ondersteuningsprofiel E € 158,31 € 770 € 1.219 € 1.540 € 2.310 € 4.876 € 7.314

Ondersteuningsprofiel F € 4.876 € 9.752 € 10.818 € 14.629 € 21.636 € 32.455

Producten wonen Tarief Eenheid

Zelfstandigheidstraining € 109,21 per etmaal

Gezinshuis regulier € 158,31 per etmaal

Gezinshuis intensief € 194,72 per etmaal

Gezinshuis-plus € 219,93 per etmaal

Ouder en kind voorziening € 283,15 per etmaal

Kleinschalige woonvoorziening (perspectief) € 301,64 per etmaal

Kleinschalige woonvoorziening plus (perspectief) € 381,71 per etmaal

Pleegzorg € 42,04 per etmaal

Advies: de tarieven van dyslexie handhaven op tariefniveau 2021
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Ambulante jeugdhulp: de onderliggende uurtarieven prijspeil 2022
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Opleiding Uurtarief

mbo-4 € 64,17

hbo € 78,07

hbo+ € 85,99

wo € 92,77

wo+ € 106,56

wo++ € 136,61

AMS-kinderpsychiater € 174,98

▪ De tarieven voor de PIC’s zijn gebaseerd op deze uurtarieven.

▪ f
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Ambulante jeugdhulp: voorbeeldberekening (hbo+)
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Disciplinemix Mix Gemiddeld max salaris over 3 cao's % van max periodiek Salaris( pp2020)

FWG 50 10% € 3.651 95% € 3.468

FWG 55 55% € 4.107 96% € 3.942

Schaal 9 10% € 3.889 95% € 3.694

Schaal 10 25% € 4.256 96% € 4.086

Gewogen salaris 100% € 4.077 96% € 3.906

Salarisstijging Salaris pp2022

pp2020-->pp2022 € 4.114

Eindejaarsuitkering over vakantiegeld: ja

Rekenwaarde Kostencomponent Bedrag Cumulatief

cao salaris 4.114 4.114

12 cao jaarsalaris 49.369 49.369

0,0% jaarloon inclusief ...en ort 0 49.369

8,0% jaarloon inclusief vakantiegeld 3.950 53.318

8,33% jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering 4.441 57.760

27,00% jaarloon inclusief...en sociale lasten 15.595 73.355

31.000 opslag overhead 31.000 104.355

3,00% risico-opslag 3.131 107.486

totaal kosten per fte 107.486

1.250 declarabele uren 1.250

minuuttarief 1,430

uurtarief 85,99

Gemiddelde salarisverhoging cao's

5,33%
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Ambulante jeugdhulp: schalen mix per opleidingsniveau
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FWG 30 100% 95%

FWG 35 95%

FWG 40 95%

FWG 45 50% 95%

FWG 50 10% 95%

FWG 55 55% 96%

FWG 60 67% 92%

FWG 65 67% 95%

FWG 70 30% 95%

FWG 75 70% 95%

FWG 80 100% 100%

AMS 100%

Schaal 7 95%

Schaal 8 95%

Schaal 9 50% 10% 95%

Schaal 10 25% 96%

Schaal 11 33% 92%

Schaal 12 33% 95%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%

Bij de kinderpsychiater is 
gekozen voor de hoogste 
salarisschaal (FWG80).

Deze percentages variëren 
op basis van de gemeten 
salarisniveaus.
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Ambulante jeugdhulp: de inschaling salarissen (prijspeil 2022 )

▪ De inschaling betreft de ‘vulling’ van de opleidingsniveaus mbo-4, hbo, hbo+, wo, wo+, wo++ en 

medisch specialist met concrete salarisbedragen’.

▪ Bruikbare meetwaarden van 13 instellingen. Twee te lage metingen niet meegeteld.

▪ De ‘meting’ betreft prijspeil januari 2021+ 2x 2,63% naar prijspeil 2022. 

▪ De ‘norm’ betreft prijspeil 2022, dat is cao-salarissen 2020 +2x  2,63%. Dit zijn de salarisbedragen

waarmee de tariefberekening is gemaakt.

▪ Het ‘verschil’ betreft de afwijking tussen meting en norm.

▪ De meting van de mbo-schaal was bij enkele respondenten relatief laag, deze bij de normstelling 

niet meegenomen. 
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Opleiding Meting Norm Verschil

mbo-4 € 2.496 € 2.629 5,3%

hbo € 3.594 € 3.575 -0,5%

hbo+ € 4.131 € 4.114 -0,4%

wo € 4.537 € 4.576 0,8%

wo+ € 5.425 € 5.514 1,6%

wo++ € 7.714 € 7.560 -2,0%

AMS-kinderpsychiater € 10.722 € 9.897 -7,7%
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Ambulante jeugdhulp: productiviteit

▪ De productiviteit betreft het aantal cliëntgebonden uren dat één fulltime medewerker per jaar kan 

leveren.

▪ Aantal metingen: 12 (alle 12 bruikbaar)

▪ Gemiddelde: 1.246 uur per fte per jaar

▪ Norm: 1.250 uur per fte per jaar

▪ 8 van de 12 instellingen (66%) voldoet nu al aan de norm.
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Overhead

▪ In de tariefsopbouw is de overhead een opslag op de loonkosten inclusief sociale lasten en 

pensioenen.

▪ De overhead is opgevraagd als ‘bedrag per directe fte’ (= behandelaar of begeleider).

▪ Metingen van ambulant, verblijf en dagverblijf zijn meegenomen. Bij twee instellingen is een 

gewogen gemiddelde berekend van verschillende waarden.

▪ Aantal bruikbare metingen: 15 (4 laagste en 1 hoogst meting niet meegenomen).

▪ Gemiddelde: € 29.189 per fte (prijspeil 2019, ongeveer € 30.915 prijspeil 2022 obv 2,63% per jaar)

▪ Norm: € 31.000 (prijspeil 2022). Gezinshuizen €25.000 naar aanleiding van handreiking.

▪ 7 van 15 instellingen (47%) voldoet nu al aan de norm van € 31.000.

De norm overhead geldt voor alle producten.
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Overige normeringen

Deze normeringen gelden voor alle producten:

▪ Vakantiegeld: 8%

▪ Eindejaarsuitkering: 8,33% 

▪ Sociale lasten: 27% op de loonkosten (meetwaarde 26,4%)

▪ Marge: 3% op alle kosten

De overige normeringen gelden voor alle producten.
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Wonen (1/2)

▪ Omvat zelfstandigheidstraining, kleinschalige woongroepen en pleegzorg.

▪ Omvat niet: behandelgroepen / hoog specialistische zorg / logeren.

▪ Groepsgrootte uitsluitend weergegeven bij kleinschalige woonvormen. Overige producten op basis 

van ‘extra bijdrage’ van 1 jeugdige.

▪ Roosteruren per jeugdige per jaar geeft de begeleidingsintensiteit weer. Hoe hoger, des te 

intensiever de zorg. Bij gezinshuizen staat deze pro forma ingevuld, maar deze heeft geen 

betekenis.
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€ 109,21 € 158,31 € 194,72 € 219,93 € 283,15 € 301,64 € 381,71

Zelfstandigheid

straining

Gezinshuis 

regulier

Gezinshuis 

intensief

Gezinshuis-

plus 

Ouder en 

kind 

voorziening

Kleinschalige 

woonvoorziening 

(perspectief)

Kleinschalige 

woonvoorziening 

plus (perspectief) 

Capaciteitsplaatsen 1,0                       1,0                1,0                1,0                1,0                6,0                           6,0                           

Begleiding 's nachts Oproepbaar -               -               -               Slapende Slapende Slapende

Bezettingspercentage 94% 97% 97% 94% 94% 94% 94%

Roosteruren per jeugdige per etmaal 1,0                       1,7               2,3               2,7               3,5                3,8                           4,8                           

% hbo 100% 100% 100% 100%

% mbo 100% 100% 100%

Fte GW'er per cliënt 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08

Percentage ort groepsbegeleiders 3% 14% 14% 14% 10% 9% 10%

Maandsalaris groepsbegeleiders € 3.165 € 3.165 € 3.165 € 3.165 € 2.819 € 2.819 € 2.819

Maandsalaris GW'er € 4.527 € 4.527 € 4.527 € 4.527 € 4.527 € 4.527 € 4.527

Opslag overhead per fte € 31.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 31.000 € 31.000

Huisvestingskosten per plaats € 10.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 15.000 € 10.000 € 10.000

Verzorging per jeugdige per dag € 11,50 € 15,50 € 15,50 € 11,50 € 25,00 € 11,50 € 11,50
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Wonen (2/2)

▪ Een eventuele kleinschalige woonvoorziening ‘complex-permanent’ wordt nog onderzocht.

▪ De afbakening tussen wonen en hoog specialistische zorg kan nog wijzigen.

Gezinshuizen

▪ Gezinshuizen 97% conform concept landelijke Handreiking tariefstelling gezinshuiszorg

▪ Norm huisvestingskosten: €5.500 per plaats per jaar conform concept handreiking.

▪ Norm overheadkosten: € 25.000 euro per fte conform concept handreiking.

Pleegzorg (volgende sheet)
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Pleegzorg

Het tarief pleegzorg omvat:

▪ De pleegvergoeding (gemiddeld 2021 €21,41 tot 21 jaar)

▪ Kosten begeleiding pleeggezin, pleegkind en (wettelijke) ouders (op basis van hbo-tarief €78,07)

▪ Bijzondere pleegkosten

▪ Kosten voor werving, screening, selectie, opleiding, matching en betaling van pleegouders

▪ Opslag overhead €31.000

▪ Opslag bijzonder pleegkosten van SDF op het moment ongeveer €225 per jaar. Deze vergoeding 

ontvangt de zorgaanbieder via een opslag van 3% op de pleegvergoedingen (gemiddeld €234).

▪ Kosten werving, screening, selectie, opleiding, matching en betaling van pleegouders nu niet 

expliciet in het tarief. Voorstel: 10% opslag op omvang pleegvergoeding. 

▪ 1,6 uur cliëntgebonden tijd van de begeleider pleegzorg per jeugdige per week.

Berekening reguliere pleegzorg:

▪ €21,41 +3%*€21,41 + 10%*€21,41 = €24,19

▪ Inzet begeleiding: 1,6 uur per week hbo = 1,6 * €78,07 = €126,90 per week = €17,84 per dag

▪ €24,19 + €17,84 = €42,04 per dag
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Logeren

▪ Logeren maakt onderdeel uit van profiel E.

▪ Het tarief voor logeren is gebaseerd op het tarief van een regulier gezinshuis: €158,85 per etmaal.

▪ Kan maximaal 30 dagen per jaar worden ingezet.
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Dagverblijf (dagbesteding en dagbehandeling)

Onderzoeksgegevens:

▪ Response: 4 instellingen, 7 verschillende groepen.

▪ Drie dagbehandeling, vier dagbesteding. 

▪ Bestaande tarieven worden meestal als kostendekkend ervaren. 

▪ Betreft zorg in profielen E en F. 

▪ Onderstaande uurtarieven zijn uitsluitend voor het verblijven op de dagverblijfgroep.

▪ Tarieven zijn exclusief eventuele behandeling.

▪ Bekostiging conform profieltarief.

Kenmerken van de dagbesteding en dagbehandeling:
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Variabele laag midden hoog Opmerking

Uurtarief € 14,77 € 23,38 € 34,58 Let op: profieltarief geldt niet uurtarief

Groepsgrootte 12 8 6

Eén begeleider op ... cliënten 6 4 3

Opleidingsniveau mbo-hbo 100%-0% 50%-50% 0%-100%

Huisvestingkosten € 3.000 € 3.250 € 3.500 conform gemeten gemiddelde, prijspeil 2022

Maandsalaris mbo-hbo conform gemeten gemiddelde, prijspeil 2023

Verzorgingskosten conform gemeten gemiddelde, 2 hoge waarden geschrapt

Bezettingsraad hoger dan gemiddelde (80%)

€2.779-€3.161

€4,50 per jeudige per dag

90%
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Dyslexie

▪ Response voor dyslexie (te) laag.

▪ Gemiddelde salaris prijspeil januari 2021: € 3.781. Dat is €3.982 op prijspeil 2022 (2,63% over 2021 

en 2,63% over 2022).

▪ Op basis normeringen overhead (€31.000  en productiviteit 1.250: uurtarief €81,28 (pp2022). 

▪ Rekentarief voor de tariefstelling 2021 is €86,17, dus nieuwe rekentarief is 5,7% lager.

Voorstel: handhaven tarieven 2021 zonder indexatie. Dit doet recht aan de onzekerheid die is 

veroorzaakt door de lage response.
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Vervoer

▪ Op het product ‘vervoer’ (van en naar dagbesteding/-behandeling) waren slechts twee metingen die 

ver uit elkaar lagen.

▪ Het tarief is gebaseerd op de laagste van beide metingen, welke overeenkomt met de Nza-norm 

voor vervoer gehandicaptenzorg categorie 2: €16,50.

▪ Tarief opgenomen als tarief D1 (profiel D, intensiteit 1).
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Hoe verder?

▪ Inloopbijeenkomsten voor beantwoording van (verhelderende) vragen (vanaf deze week)

▪ Schriftelijke vragen uiterlijk dinsdag 23 maart 2021

▪ Definitief advies 25 maart 2021
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Vragen
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Contact

Sybe Bijleveld

06 11003999

sybe@bijleveldadvies.nl

mailto:sybe@bijleveldadvies.nl

