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Beste gecontracteerde aanbieder Wmo Individuele begeleiding regio Lekstroom, 
 

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Lekstroom in samenwerking en 
dialoog met aanbieders druk gewerkt aan een nieuwe inkoopstrategie voor Wmo individuele 
begeleiding. De volgende stap is dat de inkoopstrategie wordt vertaald naar concrete 
inkoopafspraken. Een onderdeel van deze afspraken is de nieuwe productindeling en daaraan 
gekoppelde tarieven. Om deze reden is de regio gestart met een tarievenonderzoek voor Wmo 
individuele begeleiding. 
D18 Advies voert dit onderzoek in opdracht van de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) uit 
 
Indien u op dit moment gecontracteerd bent voor Wmo individuele begeleiding regio Lekstroom 
heeft u op 5 juli 2021, via de mail, een uitnodiging ontvangen om uw kostprijsberekening met ons 
te delen. Op de website https://vng.nl/nieuws/rekentool-voor-tarieven-huishoudelijke-hulp-en-
begeleiding is de meest recente versie van de rekentool voor de tarieven huishoudelijke hulp en 
begeleiding gepubliceerd. De rekentool biedt tevens de mogelijkheid om te differentiëren tussen de 
vier cao’s (VVT, GGZ, GHZ en SW).  
 
Wij verzoeken u om twee rekentools aan te leveren: 

1. Een rekentool voor uw medewerkers met een mbo opleiding. 
2. Een rekentool voor uw medewerkers met een hbo opleiding. 

En deze rekentools uiterlijk donderdag 29 juli 12.00 aan te leveren op onderstaand emailadres.  
 
Naar verwachting ontvangt u eind augustus een terugkoppeling van de resultaten van het 
tarievenonderzoek, u krijgt dan tevens de gelegenheid om op de resultaten te reageren. 
 
Wilt u reageren op dit bericht of heeft u aanvullende vragen betreffende het tarievenonderzoek? 
Dan kunt u contact opnemen met junior adviseur/onderzoeker van D18 Advies: Yentl Schoe via 
yentl@d18.nl  
 
Veel gestelde vragen over het tarievenonderzoek 
 

Mijn organisatie heeft alleen hbo opgeleid 
personeel in dienst, kunnen wij dan 
meedoen aan het tarievenonderzoek? 
 

Ja. Indien u enkel hbo opgeleid personeel in dienst 
heeft levert u 1 rekentool aan.  
 

Mijn organisatie heeft alleen mbo opgeleid 
personeel in dienst, kunnen wij dan 
meedoen aan het tarievenonderzoek? 
 

Ja. Indien u enkel mbo opgeleid personeel in dienst 
heeft levert u 1 rekentool aan.  
 

Is deelname aan het tarievenonderzoek 
verplicht? 
 

Nee, deelname aan het tarievenonderzoek is niet 
verplicht. Het is echter wel van belang dat zoveel 
mogelijk aanbieders deelnemen aan het onderzoek 
om zo te komen tot reële tarieven voor Wmo 
individuele begeleiding. 
 

Mijn organisatie maakt geen gebruik van de 
rekentool, kunnen wij toch deelnemen aan 
het tarievenonderzoek? 
 

Nee. De rekentool voor de tarieven huishoudelijke 
hulp en begeleiding is ontwikkeld door Berenschot in 
samenwerking met de VNG om te komen tot reële 
tarieven. Een andere berekening, of een tarief zonder 
berekening zijn niet gebaseerd op de elementen die 
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horen bij een reëel tarief en kunnen wij om deze reden 
niet meenemen in ons tarievenonderzoek. 
 

Is het mogelijk om de rekentools later dan 
29 juli aan te leveren? 

Nee. In verband met de planning voor de inkoop van  
Wmo individuele begeleiding is het niet mogelijk om 
later dan 29 juli rekentools aan te leveren. Wij zullen 
deze dan ook niet meer meenemen in het 
tarievenonderzoek. 

 


