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Bijlage B.3

Tarievenblad Integrale Thuisondersteuning 2018

Dit document is een bijlage bij en maakt daarmee onderdeel uit van de raamovereenkomst Integrale Thuisondersteuning.

Arrangementstarieven 2018 (per maand):
1 tot 2 resultaatgebieden

3 tot 4 resultaatgebieden

5 tot 6 resultaatgebieden

Onderst.

Act.

Onderst.

Act.

Onderst.

Act.

Gemiddelde
intensiteit

€207

€308

€311

€462

€518

€770

Intensiteit +

€299

€408

€449

€612

€748

€1020

Intensiteit ++

€399

€616

€599

€924

€998

€1540




Uurtarief Extra Huishoudelijke Schoonmaak 2018: € 23 per uur.
Uurtarief Aangepast Arrangement Integrale Thuisondersteuning 2018: € 48 per uur.

Voor de in dit prijsformulier genoemde tarieven gelden de volgende uitgangspunten:






Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
De arrangementstarieven zijn all-in maandtarieven waarmee de aanbieder de in de dienstopdracht genoemde
cliëntdoelen dient te behalen. Er kunnen geen aanvullende kosten worden gedeclareerd.
De uurtarieven (EHS en Aangepast Arrangement Integrale Thuisondersteuning) zijn all-in tarieven voor direct
cliëntgebonden tijd. Indirecte cliëntgebonden uren of niet cliëntgebonden uren kunnen niet worden gedeclareerd.
In het uitzonderlijke geval de ondersteuningsvraag van een cliënt niet binnen één van de beschreven
arrangementen valt onder te brengen, heeft het SWT de mogelijkheid om een separate dienstverleningsopdracht
te verstrekken voor een aangepast arrangement op basis van het ‘Uurtarief Aangepast arrangement Integrale
Thuisondersteuning 2018’.
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Toelichting opbouwtarieven
De gemeente is ten aanzien van de voor 2018 voorgestelde tarieven reeds in een vroeg stadium de dialoog en
samenwerking met de aanbieders aangegaan in werkgroepverband. Eerst is het zogenoemde ‘Model
Thuisondersteuning’ uitgewerkt waarmee professionals van het sociaalwijkteam en de aanbieder in staat worden gesteld
om tot een zo goed passend mogelijke indicatie en zorgplan te komen. Uit diverse op ware casussen gebaseerde
proefsessies is gebleken dat sociaal wijkteam en aanbieders vrijwel naadloos op elkaar aansloten wat betreft zorgvraag
en benodigde inzet van kwaliteit en intensiteit, resulterend in een passend zorgarrangement. Bewust zijn bij deze
proefsessies nog geen arrangementstarieven genoemd, om te voorkomen dat er een financiële prikkel zou ontstaan om
naar een bepaalde uitkomst toe te redeneren. Eerst nadat sociaal wijkteam en aanbieders tot de conclusie zijn gekomen
dat de werkwijze functioneert, zijn de bijbehorende arrangementstarieven afgestemd.
De gemeente heeft bij de samenstelling van de arrangementsprijzen rekening gehouden met de meest relevante cao’s en
rekenregels toegepast die gebruikelijk zijn in het kader van de betreffende dienstverlening. Dit betekent dat er eerst een
gemiddelde integrale kostprijs per uur is bepaald voor twee verschillende vormen van dienstverlening, namelijk
Huishoudelijke hulp (HH) en Individuele begeleiding (IB). De gemiddelde integrale kostprijs per uur is opgebouwd volgens
het model wat gehanteerd is in het rapport Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning (2015).
In de berekening voor het gemiddeld uurtarief voor HH is gebruik gemaakt van de meest actuele salariskosten en
aanpassingen (verhoging eindejaarsuitkering) zoals opgenomen in de cao VVT 2016-2018. Bij de berekening gebruik
gemaakt van een gemiddelde inschaling.
In de tarieven voor 2018 is een mogelijke aanpassing van de cao VVT – waardoor aanbieders zijn gehouden om alle
personeelsleden die in schaal 10 werken, voortaan conform schaal 15 te belonen – niet verdisconteerd. Dit is nog niet
verdisconteerd omdat er nog geen eensluidende zekerheid bestaat over het al dan niet c.q. wanneer dit wordt
doorgevoerd (bonden onderling spreken elkaar tegen, als ook bonden en werkgeversorganisaties). Daarnaast heeft de
VNG gepoogd te bewerkstelligen in een gesprek met het ministerie om gemeenten extra financiële ruimte te bieden om
deze cao-aanpassingen richting aanbieders te kunnen compenseren in de tarieven. De uitkomst van deze gesprekken is
echter vooruitgeschoven naar een volgend kabinet. De effecten van deze cao-ontwikkelingen op de tarieven
Thuisondersteuning zullen daarom eerst dan worden beoordeeld als op de bovengenoemd punten meer duidelijkheid en
zekerheid bestaat. Deze beoordeling past in de contractuele afspraak tussen gemeente en aanbieders om de mate
waarin tarieven passend zijn samen te volgen, en, voor zover van toepassing en mogelijk, aanpassingen door te voeren.
De gemiddelde integrale kostprijs per uur voor IB is gebaseerd op twee cao’s, namelijk cao GGZ 2017-2019 en VVT
2016-2018. Om te bepalen welke schalen relevant zijn is gebruik gemaakt van het zoeken op vacatures voor (individueel)
begeleider. Hieruit blijkt dat de inschaling voor deze functie binnen de cao GGZ valt in de functiegroep 45 tot 60 en voor
de cao VVT in functiegroep 65. Deze zijn dan ook als uitgangspunt genomen voor het bepalen van een gemiddelde
kostprijs per uur.
Om van gemiddelde kostprijs per uur naar passende arrangementstarieven te komen is een range genomen (van laagste
naar hoogste tarieven) die in lijn ligt met de trajectprijzen van het DIAH contract, die naar tevredenheid functioneren.
Tevens is getoetst of het aantal uren dat binnen de arrangementen geleverd kan worden in redelijkheid meestijgt met het
tarief. Met hierbij in het bijzonder aandacht voor de benodigde inzet in de ondersteunende arrangementen van
gemiddelde intensiteit. Dit heeft geleid tot een (positieve) correctie in definitieve versie tarieven voor deze
arrangementen.
De arrangementstarieven zijn voorgelegd aan de aanbieders binnen de werkgroep resultaatsbekostiging en opnieuw is
op casusniveau met verschillende aanbieders het model doorlopen. Ditmaal om te toetsen of de kosten voor nodige
ondersteuning passen binnen de arrangementstarieven. Vervolgens zijn deze tarieven voorgelegd aan alle deelnemers
aan de Overlegtafel Diah, als ook gecommuniceerd aan alle gecontracteerde aanbieders Diensten in en aan Huis.
Daarbij is het aanbod gedaan om nadere toelichting of nadere toetsing op casusniveau te organiseren. De aanbieders in
de werkgroep hebben aangegeven dat de voorgestelde tarieven passend zijn. Geen van de overige aanbieders heeft
aangegeven dat de tarieven niet passend zouden zijn.
Het college is hiermee van mening dat zij een zorgvuldig proces heeft doorlopen om tot de tarieven Thuisondersteuning
2018 te komen. Daarenboven is in de overeenkomst Thuisondersteuning opgenomen dat de gemeente tijdens de looptijd
van de overeenkomst samen met de aanbieders volgt of de tarieven voor beide partijen passend blijven, op basis van
openheid en inzicht in de kostprijselementen. Hiermee is een continue zorgvuldigheid geborgd. Dit kan leiden tot een
aanpassing van de tarieven door het college.
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