
 

 

Hoofdpunten uit de Marktconsultatie over de Tarieven 

Algemeen: 

In het gesprek is door SDF aangegeven dat er een relatie is tussen het Normenkader en de Tarieven. 

De eerder gehouden marktconsultatie op 16 december jl. over het Normenkader heeft het beeld 

opgeleverd dat aanbieders de behoefte hebben aan minder grote financiële sprongen tussen de 

intensiteiten. Dat heeft in dat geval ook zijn doorwerking naar de Tarieven. Aangegeven wordt dat 

SDF bezig is om deze uitkomst uit de Marktconsultatie te verwerken en voor te leggen in een 

waarschijnlijk extra te organiseren marktconsultatie in januari 2022. De belanghebbendengroep 

wordt zo snel als mogelijk geïnformeerd over de datum hiervoor.  

Opmerkingen 

- De marktconsultatie gaat niet over de concrete intensiteiten; hij gaat over de inrichting van 

het systeem en de gebruikte elementen; 

- Alle in de presentatie genoemde indexaties zullen op het moment van publicatie worden 

vervangen door op dat moment bekende indexeringen; 

- T.a.v. de representativiteit van het onderzoek zijn ook in de eerdere procedure vragen 

gesteld; de antwoorden in de nota van inlichtingen zijn niet voor alle aanwezigen 

bevredigend. 

Presentatie Bijleveld Advies 

Gevraagd wordt waarom er niet gekozen is voor een nieuw onderzoek naar de tarieven? De 

aanbieders die hebben meegedaan stonden niet allemaal achter de uitkomsten van het onderzoek. 

Sybe Bijleveld geeft aan dat naar zijn waarneming de uitkomsten niet significant zouden veranderen 

bij een nog grotere deelname. De uitkomsten liggen daarbij in lijn met andere vergelijkbare 

onderzoeken.  

Het normenkader is onlosmakelijk verbonden met elkaar. Bij de afgebroken aanbesteding was het 

beeld dat het niveau in veel te gevallen te laag. Gaat dat nu nog worden aangepast?  

Antwoord: in de extra marktconsultatie in januari komt het normenkader en de tarieven samen terug 

en zullen die worden voorgelegd 

Aangegeven wordt dat MBO 4 inzet niet juist is aangegeven ten opzichte van onze praktijk. MBO’ers 

kunnen in zowel schaal 30 als 40 zitten en staan nu voor de volle 100% op schaal 30. Een verdeling 50 

– 50 zou beter zijn 

Toezegging: Dit wordt nagekeken.   

Gevraagd wordt wie de productiviteitsnorm van 1250 uur bepaalt. In de GGZ is een uitgebreid 

onderzoek door Ecorys naar de productiviteit in de GGZ. In hoeverre is daar rekening mee gehouden?  

Antwoord: Het Ecorys rapport en andere rapporten zijn niet meegenomen hierin. In zijn 

algemeenheid, zo wordt opgemerkt, moet je oppassen om te vergelijken (benchmarken) met andere 

rapporten omdat die vaak uitgaan van andere definities en andere uitgangspunten. Het voorliggende 

onderzoek is een zelfstandig onderzoeksrapport, gebaseerd op eigen definities en metingen. Het gaat 

om rekenkundig gemiddelden op basis van de data die zijn opgehaald uit de uitvraag.  

De berekende bedragen zijn gebaseerd op FTE; parttimers kosten meer. Aangegeven wordt dat de 

werkelijke overheadkosten meegenomen zijn in de berekeningen. Daar zitten dus de extra kosten in 

die gemaakt moeten worden voor personeel dat parttime werkt. 



 

 

Met betrekking tot de overhead wordt opgemerkt dat het gemiddelde niet voor iedereen geldt. Met 

name voor partijen voor partijen die relatief veel hoogopgeleid personeel hebben komt dit 

gemiddelde niet uit.  

Het gemiddelde bedrag van overhead is tot stand gekomen vanuit een grote variantie aan 

meetwaarden. De deelnemers vragen wie de organisaties zijn die aan de gestelde norm voor 

overhead voldoen. Concreet is dit niet te zeggen, maar er is landelijk sprake van een grote mate van 

correlatie tussen hoge overhead en de GGZ sector. 

Toezegging: naar de gebruikte norm voor overhead wordt nog gekeken en komt terug in de nieuwe 

marktconsultatie 

Vraag: zijn de pensioenlastenstijgingen meegenomen. 

Toezegging: dit wordt gecheckt.  

Toezegging: ook het tarief voor logeren wordt geïndexeerd: Er wordt gecheckt of de indexatie al is 

meegenomen in het tarief. 

Opgemerkt wordt dat de KDC profielen niet worden herkend. Kan daar niet een apart profiel voor 

worden gemaakt. Bovendien zouden de huisvestingskosten voor de KDC’s niet voldoende zijn. 

Toezegging: dit komt (ook) terug in de normeringsdiscussie in de komende marktconsultatie.  

 

Stelling voor de marktconsultatie: zitten alle elementen op de juiste wijze in de P. 

- De  systematiek is te volgen en navolgbaar en lijkt op zich te kloppen 

- Vanuit de grotere aanbieders wordt aangegeven dat een gemiddelde een lastige match 

oplevert voor aanbieders van complexe jeugdhulp. En die een hoge overhead kennen en/of 

lagere productiviteit of hogere salarissen. 

- Lastig in te schatten hoe de P is bepaald doordat de extremen aan de boven- en onderkant 

eruit zijn gehaald. Toezegging: er zal transparant worden gemaakt welke extremen dat 

waren.  

- Vraag: kan er voor de Wadden een aparte intensiteit voor reistijd worden opgenomen? 

- Vraag: hoe zit het met onderaannemerschap. Hoe vat je dat in een tarief?  

Antwoord: uitgangspunt is dat met het profiel alle zorg die is nodig geboden wordt en alles 

wat daar onder valt onder de gekozen PIC valt. 

- Niet elke deelnemer aan deze marktconsultatie heeft zich uitgesproken over de stelling. 

 

 

 

 


