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Opdracht

De oorspronkelijke opdracht voor de tariefstelling 2022 luidde:

“Bepaal voor de inkoop van jeugdhulp in 2022 voor de jeugdhulpproducten ernstige enkelvoudige 

dyslexie (EED), wonen, de profielen en intensiteiten uit het perceel specialistische jeugdhulp en de pilots 

BEC, KDC en TEO de kostprijzen”

De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een rapportage d.d. 25 mei 2021 en is bij de Nota 

van inlichtingen gepubliceerd. De inkoop van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), wonen en pleegzorg 

is inmiddels afgerond. Het perceel specialistische jeugdhulp wordt begin 2022 opnieuw in de markt 

gezet. 

Dit leidde tot deze vervolgopdracht: 

“Actualiseer de tarieven voor specialistische jeugdhulp in 2023”. 

Deze rapportage dient als uitleg bij de opgeleverde tarieven.
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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

▪ SDF heeft als opdrachtgever géén inzage gekregen in de aangeleverde data van individuele 

zorgaanbieders.

▪ Alleen instellingen met de hulpverleners in loondienst hebben deelgenomen aan het onderzoek, er 

zitten dus geen gegevens kleine (vrijgevestigde) praktijken in de dataset.

▪ 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.

4



Sybe Bijleveld Advies

Prijspeil en indexaties

Prijspeil:

▪ Alle bedragen in deze presentatie zijn prijspeil 2023, tenzij anders vermeld.

▪ De salarissen van de ggz en gehandicaptenzorg zijn gebaseerd op de cao-bedragen per 1-6-2021, 

de salarissen van de jeugdzorg op basis van de cao-bedragen 1-1-2020.

▪ Indexatie van de salarissen 2020/2021 naar 2023 heeft als volgt plaatsgevonden: 

– 2021: alleen van toepassing op de cao jeugdzorg: 2,63% (gemiddelde stijging 2021 van ggz 2,1% en 

gehandicaptenzorg 3,15%) 

– 2022: 2,63% (aanname, hetzelfde als stijging 2021)

– 2023 (nog geen cao-stijgingen bekend, voorlopig gerekend met de het NZA- indexcijfer conform de huidige 

raamovereenkomst - 2,01% per 1 januari 2023.

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

2020, 2021, 2022 en 2,01% naar 2023.

De OVA voor 2022 is 3,87%, de gehanteerde indexatie naar 2022 is 2,63%. Zodra de 

onderhandelingsakkoorden bekend zijn, zal SDF beoordelen of de gemiddelde effectieve stijging over 

2022 met de aanname van 2,63% afdoende is om de zorgaanbieders te compenseren voor hun 

stijgende kosten. De intentie is om de werkelijke salarisstijgingen van de drie cao’s te volgen.

Let op: indexaties worden zo mogelijk gebaseerd op de werkelijke loonsverhogingen zoals die in de cao 

salaristabellen zijn opgenomen. Salarisverhogingen tellen mee vanaf ingangsdatum loonsverhoging. 

Dus: een verhoging van 4% op 1 juni (jaar 1) telt 2% mee in de tariefstelling van jaar 1. In de 

tariefstelling jaar 2 wordt de resterende 2% toegevoegd, plus het effectieve deel van de verhoging van 

jaar 2. De overheadkosten worden altijd per heel jaar geïndexeerd.
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Onderzoeksproces

▪ 20 januari 2021: uitvraagformats verstuurd aan zorgaanbieders

▪ 2 februari 2021: deadline aanlevering formats met 2 weken verschoven naar 3/3/2021

▪ 5 maart 2021: één week extra tijd aangekondigd voor aanleveren: 10/3/2021

▪ 16 maart 2021: presentatie eindrapportage tarievenonderzoek aan zorgaanbieders

▪ 17-19 en 21 maart 2021: vier digitale inloopbijeenkomsten voor vragen van zorgaanbieders

▪ 25 maart 2021: definitieve eindrapportage aan opdrachtgever

▪ 26 april 2021 publicatie inkoopdocumenten

▪ 18 mei 2021 vragen stellen via Nota van inlichtingen

▪ 9 juni 2021 publicatie antwoorden Nota van inlichtingen

Gedurende de gehele periode van 20 februari 2021 tot 10 maart 2021 is een helpdesk geopend geweest 

voor vragen over het invullen van de formats. De helpdesk was telefonisch en per email bereikbaar.

Alle aangeleverde formats zijn gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Onvolledige of evident onjuist 

aangeleverde datavelden zijn - vóór aanvang van de fase ‘data-analyse’ - ter aanvulling of correctie 

aangeboden aan de betreffende zorgaanbieder.

De zorgaanbieders hebben weinig gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de digitale 

inloopbijeenkomsten vragen te stellen over het onderzoek en de uitkomsten. In totaal zijn er ongeveer 

zeven bezoekers geweest in vier bijeenkomsten.
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Representativiteit

De response van het onderzoek is lager dan verwacht. Ongeveer 40% van de omzet is 

vertegenwoordigd.

De volgende omstandigheden bieden naar het oordeel van Bijleveld Advies voldoende houvast om de 

waarden uit dit onderzoek desondanks te beschouwen als representatief:

1. Op de variabele ‘cliëntgebonden tijd’ zijn 12 meetwaarden die onderling relatief weinig spreiding 

kennen. Het gemiddelde sluit aan de op gekozen normering in regio IJsselland (Bijleveld Advies, 

2021*). Deze normering is door de IJssellandse zorgaanbieders in een consultatieronde bevestigd 

als reëel en haalbaar.

2. Op de variabele inschaling zijn 8 of 9 meetwaarden voor de belangrijkste schalen (hbo, hbo+, wo en 

wo+). De mbo schaal heeft slechts 4 meetwaarden, de normering voor deze variabele is ruim 5% 

boven het gemiddelde bijgesteld. Gemiddeld ligt de inschaling in de SDF-onderbouwing iets boven

het niveau van regio IJsselland.

3. Op de variabele overhead zijn 15 meetwaarden. Het gemiddelde over deze meetwaarden is 

nagenoeg gelijk aan het gemiddelde uit het onderzoek in regio IJsselland, bij een ongeveer gelijke 

spreiding. 

Bovenstaande drie variabelen bepalen gezamenlijk voor veruit het grootste deel de tarieven.

* In regio IJsselland lag de response met ongeveer 65% van de omzet beduidend hoger dan in Sociaal Domein Fryslân.
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Nieuwe profielen en normeringen

▪ De (nieuwe) profielen, intensiteiten en normeringen vormen een uitgangspunt voor het 

tarievenonderzoek.

▪ De normeringen bevatten kwalitatieve gegevens (opleidingsniveau) en kwantitatieve gegevens 

(doorlooptijd, frequentie, (behandel)tijd per week. Daarbij is uitgegaan van gemiddelde doorlooptijd, 

frequentie en behandeltijd

▪ De normering is een middel om een tarief te berekenen voor de verschillende Profiel Intenstiteit

Combinaties (PIC’s).

▪ De normering wordt gecombineerd met de – met dit tarievenonderzoek berekende – uurtarieven per 

opleidingsniveau. Dat levert de tarieven op voor de Profiel Intensiteit Combinaties (PIC’s)

Let op (1)

De tarieven voor de PIC’s zijn berekend met een onderliggende berekening van ‘uren x tarief’. Deze 

gehanteerde ‘pxq’ van een PIC is uitdrukkelijk géén voorschrift, kwaliteits- of producteis. De ‘pxq’-

onderbouwing dient/diende slecht het doel van het vaststellen van een PIC-tarief. Het staat iedere 

zorgaanbieder vrij om die mix van p (opleidingsniveau) en q (aantal uren) die per casus passend is. 

Beschouw de onderliggende ‘pxq’ als een ‘ladder’ om tot het PIC-tarief te komen. Nu dat punt is bereikt, 

heeft de ladder geen functie meer.

Let op (2)

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

▪ De bekostiging van woonzorg, (dag)verblijf en dagbehandeling wordt op basis van een 

etmaal/dagdeel/dagtarief.
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Tarieven PIC’s en wonen 2023
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▪ Logeren regulier zit in profiel E1 tegen het tarief Gezinshuis regulier. 

Profiel / Intensiteit 1 2 3 4 5 6 7 8

Ondersteuningsprofiel A € 1.038 € 1.038 € 1.143

Ondersteuningsprofiel B € 2.315 € 3.548 € 4.391 € 5.624 € 6.071 € 7.232 € 9.062 € 11.966

Ondersteuningsprofiel C € 5.496 € 9.679 € 10.045 € 12.492

Ondersteuningsprofiel D € 16,83 € 178,44 € 1.038 € 1.038 € 1.557 € 3.804

Ondersteuningsprofiel E € 166,09 € 66,37 € 99,56 € 95,11 € 142,66 € 132,16 € 198,24

Ondersteuningsprofiel F € 233,43 € 350,14 € 248,49 € 372,73
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Normering: uitgangspunt voor het tarievenonderzoek

▪ De tarieven voor de PIC’s zijn opgebouwd uit een ‘q’ en uit een ‘p’’.

▪ De ‘q’ vormt voor dit tarievenonderzoek een uitgangspunt.

▪ De ‘q’ is per profiel gekwantificeerd
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1 2 3 4

€ 5.496 € 9.679 € 10.045 € 12.492

€ 87,72 € 89,38 € 92,77 € 88,68

62,7 108,3 108,3 140,9

C1 C2 C3 C4

C6 C7 C8 C9

20 26 26 39

meervoudig meervoudig meervoudig meervoudig

ambulant ambulant ambulant ambulant

30 30 30 30

9 12 12 9

4,0 4,0 4,0 4,0

mbo-4

hbo

hbo+ 1,0 1,0 1,0 2,0

wo 0,5 0,5

wo+ 0,5

wo++

AMS

mbo-4

hbo

hbo+ 62,7 82,2 82,2 121,3

wo 26,1 19,6

wo+ 26,1

wo++

AMS

Tijd voor intake, overleg en evaluatie (uren per PIC)

Reistijd (uren per PIC)

Locatie (klinisch/ambulant)

Reistijd per gesprek (minuten)

C. Systeembehandeling en -benadering

Gemiddeld uurtarief PIC

Nieuwe naam

Oude naam

Duur (maanden)

Totaal uren in PIC

Enkelvoudig/meervoudig

Uren per week

Uren totaal
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Uurtarieven 2023

▪ De ‘q’ van de normering zijn vermenigvuldigd met uurtarieven per opleidingsniveau.

▪ Deze uurtarieven zijn gebaseerd op de uitvraag die is gedaan in dit tarievenonderzoek.

▪ Dit zijn tarieven voor ‘cliëntgebonden tijdbesteding’.

▪ De opbouw van deze tarieven wordt op de volgende bladzijden uiteengezet.
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Onderliggende uurtarieven Tarief Eenheid

mbo-4 € 65,46 per uur

hbo € 79,63 per uur

hbo+ € 87,72 per uur

wo € 94,64 per uur

wo+ € 108,69 per uur

wo++ € 139,35 per uur

AMS-kinderpsychiater € 181,07 per uur
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Ambulante jeugdhulp: voorbeeldberekening (hbo+)
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Schalenmix per opleidingsniveau, op basis van de uitvraag en 

op basis van gemeten gemiddelde maandsalarissen.
Op basis van uitvraag, leidt tot 

de juiste (=gemeten) inschaling

Zie onderzoeksverantwoording blz. 3
Geen of nauwelijks ort gemeten

Iets hoger i.v.m. stijgende percentage in 2022

Disciplinemix Mix Gemiddeld max salaris over 3 cao's % van max periodiek Salaris( pp2021)

FWG 50 10% € 3.747 95% € 3.559

FWG 55 55% € 4.215 96% € 4.046

Schaal 9 10% € 3.991 95% € 3.791

Schaal 10 25% € 4.368 96% € 4.193

Gewogen salaris 100% € 4.184 96% € 4.009

Salarisstijging Salaris pp2023

pp2021-->pp2023 € 4.197

Eindejaarsuitkering over vakantiegeld: ja

Rekenwaarde Kostencomponent Bedrag Cumulatief

cao salaris 4.197 4.197

12 cao jaarsalaris 50.361 50.361

0,0% jaarloon inclusief ...en ort 0 50.361

8,0% jaarloon inclusief vakantiegeld 4.029 54.389

8,33% jaarloon inclusief ... en eindejaarsuitkering 4.531 58.920

27,00% jaarloon inclusief...en sociale lasten 15.908 74.828

31.623 opslag overhead 31.623 106.452

3,00% risico-opslag 3.194 109.645

totaal kosten per fte 109.645

1.250 declarabele uren 1.250

minuuttarief 1,460

uurtarief 87,72

Gemiddelde salarisverhoging cao's

4,69%
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Ambulante jeugdhulp: schalen mix per opleidingsniveau
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Schalenmix m
b

o
-4

h
b

o

h
b

o
+ 

w
o

w
o

+

w
o

++

A
M

S % van max 

periodiek

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.

Schalenmix per opleidingsniveau, op basis van de uitvraag en 
op basis van gemeten gemiddelde maandsalarissen.
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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%. 

▪ De tarieven 2023 zijn berekend na een indexatie van 2,01% naar 2023.

▪ 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. 

▪ De meting van de kinderpsychiater was boven de cao, deze is op cao-maximum genormeerd.
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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.

Alle hulpverleners krijgen dezelfde norm voor productiviteit. Tijd besteed aan ‘andere taken’ dan 

behorend bij de reguliere hulpverlening – zoals managementtaken of verzorgen van opleidingen - vallen 

onder ‘overhead’. Voor het reguliere behandeldeel van die hulpverleners geldt gewoon de norm van 

1.250.
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Overhead

De overhead is gedefinieerd als alle kosten behalve loonkosten van behandelaren en begeleiders, de 

kosten voor cliëntgebonden huisvesting en –verzorgingskosten, de kosten voor de inkoop van 

onderaannemers, de kosten van een crisisdienst/bereikbaarheidsdienst, alle aan pleegzorg verbonden 

kosten en overige kosten waar een specifieke vergoeding tegenover staat zoals de academische functie. 

Ook in de gebruikte uitvraagformats is deze definitie van overhead gebruikt. De verzamelde financiële 

gegevens omvatten uitsluitend gegevens over de overhead conform de definitie. Het is technisch niet 

mogelijk dat bepaalde overheadkosten niet zijn meegenomen, ook omdat expliciet aansluiting is gezocht 

met de jaarrekeningen.

In de tariefsopbouw is de overhead opgenomen als een vaste ‘opslag per fte’ behandelaar/begeleider.

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

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

gewogen gemiddelde berekend van verschillende gerapporteerde waarden.

▪ Gemiddelde: € 29.189 per fte (prijspeil 2019, ongeveer € 31.623 prijspeil 2023 o.b.v. 2,63% voor 

2020, 2021 en 2022 en 2,01% naar 2023).

▪ Norm: € 31.623 (prijspeil 2023). Gezinshuizen €21.116 naar aanleiding van handreiking.

▪ 7 van 15 instellingen (47%) voldeden in het tariefonderzoek al aan de norm van € 31.623 (prijspeil 

2023).

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: 27,0% op de loonkosten (meetwaarde 26,4%). De sociale lasten stijgen in 2022, een 

raming van die stijging is meegenomen. De percentages voor 2023 is nog niet bekend.

▪ Marge: 3% op alle kosten

De overige normeringen gelden voor alle producten.
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Logeren

▪ Het tarief voor logeren is gebaseerd op het tarief van een regulier gezinshuis:                 per etmaal 

▪ Kan maximaal 30 dagen per jaar worden ingezet.

▪ Duurdere vormen van logeren worden niet meer ingekocht.
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Dagverblijf en dagbehandeling (1/2)

Onderzoeksgegevens:

▪ Response: 4 instellingen, 7 verschillende groepen. Drie dagbehandeling, vier dagbesteding. 

▪ Bestaande tarieven worden meestal als kostendekkend ervaren. 

Toewijzing en bekostiging op basis van dagdelen of dagen (6 uur). 

Maximaal 6 dagdelen of 3 dagen per week.
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Duidelijk hoger dan gemiddeld gemeten waarde (75%-
80%). De feitelijke bezetting van de groepen is te laag. 

1,0 uur individuele behandeling overdag, 
2 uur per maand thuisbegeleiding.

1,5 uur individuele behandeling 
overdag, 2 uur per maand 
thuisbegeleiding, 1 uur per twee 
weken systeemtherapie met 
ouders.

Variabele Dagverblijf licht Dagverblijf regulier Dagverblijf intensief Dagbehandeling regulier Dagbehandeling intensief

Uurtarief € 16,59 € 23,78 € 33,04 € 58,36 € 62,12

Dagdeeltarief (4 uur) € 66,37 € 95,11 € 132,16 € 233,43 € 248,49

Dagtarief (6 uur) € 99,56 € 142,66 € 198,24 € 350,14 € 372,73

Groepsgrootte 12,0 8,0 8,0 8,0 6,0

Eén begeleider op ... cliënten 6,0 4,0 2,7 4,0 3,0

Groepsbegeleiding hbo-mbo 33%-67% 50%-50% 50%-50% 50%-50% 100%-0%

Behandeling (uren per dag) -                       -                              -                                  2,25                                      1,75                                        

Behandelaar(wo-hbo+-hbo) 0%-0%-0% 0%-0%-0% 0%-0%-0% 25%-75%-0% 25%-75%-0%

Opslag vervoer p.j.p.d. € 15,15 € 15,15

Huisvestingskosten € 3.060 € 3.315 € 3.570 € 3.315 € 3.570

Maandsalaris begeleiders € 2.995 € 3.062 € 3.062 € 3.062 € 3.258

Maandsalaris behandelaren € 4.078 € 4.078

Maandsalaris GW'er

Verzorgingskosten

Bezettingsraad

€4.668

€4,50 per jeudige per dag

90%
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Dagverblijf en dagbehandeling (2/2)

▪ Dagverblijf = profiel E

▪ Dagbehandeling = profiel F. 

▪ Dagverblijf regulier maakt óók onderdeel uit van profiel F. Jeugdigen in een behandelgroep die 

tijdelijk even geen behandeling ontvangen, kunnen op dit product worden gedeclareerd.

▪ Het tarief van profiel F is inclusief behandeling, profiel E is altijd zonder behandeling

▪ Producteenheden (toewijzing en bekostiging): dagdeel (4 uur) en dag (6 uur).

No show en declaratie

▪ De bezettingsgraad houdt rekening met declaratie op basis van planning en niet op basis van 

feitelijke aanwezigheid.

▪ ‘Als een jeugdige op een dag verwacht wordt / mag komen (conform afspraken met de ouders), dan 

mag deze worden gedeclareerd.

▪ Afzeggingen <24 uur van tevoren mogen worden gedeclareerd.

▪ Afzeggingen > 24 uur mogen niet worden gedeclareerd. Hiervoor geldt: ‘de jeugdige wordt die dag 

niet verwacht (want afgezegd), dus er mag niet worden gedeclareerd’. 

▪ Er kan een maximum gaan gelden voor het aantal no-shows per periode van een jeugdige dat mag 

worden gedeclareerd.
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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: €16,83 met een indexatie van 2,01% naar 2023.

▪ Tarief opgenomen als tarief D1 (profiel D, intensiteit 1).
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Bijlagen bij dit rapport

▪ PDF-bestand: ‘Productbladen uurtarieven ambulant SDF’

▪ PDF-bestand ‘Productbladen dagverblijf /- dagbehandeling SDF’
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Contact

Sybe Bijleveld

06 11003999

sybe@bijleveldadvies.nl

mailto:sybe@bijleveldadvies.nl

