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Managementsamenvatting 
 
Van Dam & Oosterbaan is door gemeente Lekstroom gevraagd een kostprijsonderzoek uit 
te voeren met betrekking tot producten die vallen onder het segment ambulant. Dit 
segment bestaat uit de producten Consultatie en Screening, Begeleiding, Behandeling, 
‘GGZ’ en Dyslexie. We hebben bij aanvang van deze opdracht aangegeven dat het tijdspad 
krap is en op meerdere momenten getracht dat bij te stellen. Dit advies is niet 
overgenomen door regio Lekstroom, wat maakt dat het proces om tot een kostprijs te 
komen onder hoge tijdsdruk is uitgevoerd. Tijdens het proces werd er veel gevraagd van 
aanbieders onder hoge tijdsdruk. Dit heeft gedurende het hele proces gezorgd voor 
weerstand door (grote en cruciale) aanbieders. 

 

In maart is een uitgebreid vooronderzoek uitgevoerd naar de bouwstenen voor een 
kostprijsberekening. Er is een brononderzoek uitgevoerd naar de geldende cao’s, 
jurisprudentie, omliggende regio’s, open databronnen (o.a. rapportages van HHM, PPCR 
en Berenschot), documenten van de regio Lekstroom en andere partijen. Daarnaast 
hebben we een data-analyse uitgevoerd op basis van de aanlevering van RBL waarbij de 
keuzes van Lekstroom zijn geanalyseerd. Helaas was er geen historische informatie 
beschikbaar hoe de huidige tarieven tot stand zijn gekomen. Hierdoor was er voor ons 
geen basis om de huidige (2022) tarieven vanuit kostprijsperspectief te verklaren. Deze 
kostprijsberekening is dus als het ware de eerste 0-meting voor de regio Lekstroom 
rondom de tarieven Jeugd (segment ambulant). 

 

Voor het berekenen van de kostprijs hanteren we een rekenmodel die haar oorsprong 
heeft in de methodiek van Berenschot welke ook wordt ingezet vanuit AMvB Wmo kostprijs. 
Dit rekenmodel is op 31 maart 2022 met zorgaanbieders besproken. Het rekenmodel is 
meegegroeid gedurende het proces mede op basis van de input van zorgaanbieders.  

 

De parameters die niet vaststonden hebben we (digitaal) uitgevraagd bij zorgaanbieders. 
De informatie uit de uitvraag is meegenomen in de berekening van de voorlopige 
kostprijzen en tarieven (zie Bijlage 5). Op verzoek van de aanbieders is er vervolgens een 
(digitale) validatiesessie georganiseerd om de voorlopige kostprijzen te valideren. De input 
uit de validatie is meegenomen in de berekening van de definitieve adviestarieven. We 
hebben tevens in dit kostprijsonderzoek de vijf aanpalende zorgregio’s meegenomen1. De 
geadviseerde tarieven zijn in het kader van marktconformiteit vergeleken met de tarieven 
van deze regio's. Met deze werkwijze handelen we, volgens ons vooronderzoek, in de geest 
van de AMvB Jeugd. De tarieven zijn gezien de tijdsdruk niet getoetst bij de 
zorgaanbieders. Daar ligt een taak voor de regio Lekstroom gedurende het inkooptraject. 

 

 

 
1 Zuid-Holland Zuid, Rivierenland, Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Midden-Holland. 
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Gedurende het proces hebben wij ook enkele hiaten/risico's waargenomen welke wij in het 
rapport uitgebreider toelichten (Hoofdstuk 3). Kostprijsonderzoeken staan vandaag de dag 
onder een juridisch vergrootglas waarbij gemeenten veelal op basis van het gelopen 
proces de rechtszaken verliezen.  

 

Het onderzoek is gestart in maart 2022 en heeft onder grote tijdsdruk plaatsgevonden. In 
de inhoudelijke marktconsultatie zijn de kaders uiteengezet (categorieën, veranderingen) 
Gedurende ons onderzoek waren de (beleidsmatige) elementen, o.a. de product-
beschrijvingen, in een constante staat van ontwikkeling. Het niet hebben van een definitief 
document heeft voor onduidelijkheid gezorgd ten tijde van de uitvraag en de validatie.   

 

Daarnaast merken wij dat er op relationeel vlak de aanbesteding Wmo en een eventuele 
dreiging van een rechtszaak rondom tarieven Wmo niet bijdraagt aan de mee-en 
samenwerking binnen dit project. Het blijft namelijk een spanningsveld tussen aanbieders 
en gemeenten/regio's wanneer de bedrijfsvoering van een organisatie zich vermengt met 
beleidsmatige visie (en strategie) ten tijde van schaarste bij publieke opdrachtgevers.  

 

De tarieven die hieronder staan zijn reëel, maar behelzen wel een stijging van de kosten 
voor de gemeenten. In bijlage 5 kunt u de berekeningen vinden. U kunt de tarieven 
vergelijken met vorig jaar en met aanpalende regio’s.  

 
-Tabel 0.1: Adviestarieven per concept productcode 

Productcode Productbeschrijving Eenheid Adviestarief 
45A04 Consultatie & screening Uur € 96,58 
50A03 Begeleiding licht Uur € 63,81 
50A04 Begeleiding midden A Uur € 66,79 
50A04 Begeleiding midden B2 Uur € 73,39 
50A06 Begeleiding zwaar Uur € 85,60 
45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek Uur € 102,57 
54001 Behandeling regulier Uur € 100,50 
54002 Behandeling specialistisch Uur € 122,09 
54003 Behandeling hoog specialistisch Uur € 147,15 
54025 Dyslexie Uur € 99,60 
-nieuw- Intensief systeemgerichte ambulante 

producten 
Uur € 89,09 

-nieuw- Innovatie groepstrainingen Uur € 82,50 
-nieuw- Casusregie Uur € 104,00 

 

  

 
2 In het validatiedocument (Bijlage 5) is vanuit de regio Lekstroom de keuzeoptie opgenomen om voor dit tarief het uurloon 
met –10% te verlagen (66,05 per uur). Het is een bestuurlijke keuze of dit wordt overgenomen.  
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1. Context en opdracht 
 

1.1. Inleiding 
In 2018 is de inkoopstrategie voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
voor het BPSDL vastgesteld. In 2019 is een Koersdocument opgeleverd en in 2020 een 
impactanalyse. In deze documenten is gefaseerd ingezoomd op de vraag hoe de huidige 
inkoopsystematiek geoptimaliseerd kan worden. In de inkoopstrategie is gekozen voor 
verschillende segmenten. Het rapport dat voor u ligt geeft inzicht in hoe we de kostprijzen 
en tarieven voor het segment ambulant jeugd hebben berekend. Het doel van het segment 
ambulant is om de basis rondom de jeugdige te versterken vanuit de visie van 
normaliseren, de context van het gezin centraal en het vormgeven van integrale hulp. In 
deze rapportage tonen we alleen de route richting de kostprijzen en tarieven voor 2023. 
We gaan niet in op de inhoud van de producten noch de inkoopstrategie.  
 

1.2. Onze opdracht 
In februari is ons gevraagd om voor jeugdhulp ambulant een kostprijsonderzoek uit te 
voeren. We zijn in maart 2022 gestart. Een kostprijsonderzoek waarin we op basis van de 
oude (2022) producten een omslag maken naar nieuwe producten. De opdracht behelsde 
in eerste instantie a) een regionale uitvraag onder zorgaanbieders om b) vervolgens een 
kostprijs en tarief te adviseren. We hebben vooraf voorwaarden3 gesteld om binnen het 
gewenste tijdspad tot een gedegen resultaat te komen. De wens van zorgaanbieders om 
een validatie toe te voegen aan te traject kwam tijdens de kostprijsbijeenkomst (31 maart 
jl.) sterk naar voren. De regio Lekstroom zag de meerwaarde van deze wens. In april is een 
(digitale) validatie toegevoegd aan het kostprijsonderzoek waarbij de tijdsdruk een van de 
voornaamste risico’s was.   
 

1.3. Regionaal onderzoek 
Binnen de geschetste context hebben we naast een vooronderzoek en kostprijs-
bijeenkomst een uitvraag en een validatie uitgevoerd. We hebben als fundament een 
bestaand rekenmodel gebruikt en dat passend gemaakt voor de regio Lekstroom. In zowel 
het rekenmodel, de uitvraag als de validatie hebben we rekening gehouden met 
verschillende parameters en bandbreedtes. Deze hebben we direct bij zorgaanbieders 
uitgevraagd en hen de mogelijkheid gegeven om onderbouwd te corrigeren. In ons 
kostprijsonderzoek hebben we rekening gehouden met tarieven in aanpalende regio’s. 
Met deze werkwijze lopen we volgens ons vooronderzoek deels vooruit op de AMvB 
jeugd4.  
 

1.4. Spanningsveld 
We zien steeds vaker dat zorgaanbieders succesvol zijn in de rechtszaal. Vanzelfsprekend 
wil de regio Lekstroom dat voorkomen. In ons vooronderzoek hebben we verschillende 
rechtszaken, zowel binnen de Wmo als het jeugddomein, geanalyseerd. Het doel van deze 
analyse was tweeledig, namelijk: a) om te achterhalen welke stappen gemeenten/regio’s 

 
3 o.a. eenduidige kaders/afbakening, dataleveringen, regionale analyses (toegang, contract management) 
4 Wanneer een tarief voor jeugdzorg reëel is, is nog niet in wetgeving (of AMvB) bepaald. Gemeenten of jeugdzorgregio's 
dienen deze zelf te bepalen en te onderbouwen. Hierbij is het van belang dat de tarieven transparant tot stand komen. 
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moeten zetten om tot een reële tariefbepaling te komen en b) om te achterhalen waarom 
de zorgaanbieders het in deze gevallen niet eens zijn met de tariefbepaling. We hebben 
ook onderzocht welke stappen een gemeente/regio volgens de zorgaanbieders dient te 
zetten om tot een reëel tarief te komen. Deze gezette stappen zijn vergelijkbaar met de 
stappen die gezet zijn in het proces van de regio Lekstroom. In Bijlage 1 is er een analyse 
van de meest recente jurisprudentie terug te vinden. In Hoofdstuk 3 hebben we hiaten en 
risico’s benoemd. De kans op een rechtszaak is aanzienlijk en dan ook niet op voorhand uit 
te sluiten. 
 

1.5. Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van het kostprijsonderzoek dat is uitgevoerd. In 
Hoofdstuk 3 beschrijven we de risico’s en hiaten. In Hoofdstuk 4 geven we een korte analyse 
van Lekstroom en aanpalende regio’s. In dit hoofdstuk zullen we vooral verwijzen naar de 
bijlagen in deze rapportage. In Hoofdstuk 5 komen we bij de kern van dit onderzoek, 
namelijk de kostprijzen en ons tariefadvies. In dit hoofdstuk zullen we meerdere keren 
verwijzen naar Bijlage 5 (Validatie). In Bijlage 5 kunt u de resultaten van zowel de uitvraag 
als validatie vinden en de keuzes die door ons zijn gemaakt.   
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2. Kostprijsonderzoek 
In Figuur 2.1 is te zien welke stappen zijn genomen om te komen tot een reële kostprijs5 en 
tarieven6. In dit hoofdstuk geven we een korte beschrijving van de voorbereiding en de 
bouwblokken, het rekenmodel (incl. sessie met aanbieders), de uitvraag en ten slotte 
validatie en advies.  

 
Figuur 2.1: Proces kostprijsonderzoek Lekstroom 

2.1. Voorbereiding 
We zijn in maart 2022 gestart met een uitgebreid vooronderzoek naar de bouwstenen voor 
een kostprijsberekening. We hebben brononderzoek gedaan naar de geldende cao’s, 
jurisprudentie, omliggende regio’s, open databronnen en documenten van de regio 
Lekstroom en andere partijen7. Bij het brononderzoek naar de geldende cao's zijn de 
meest recente ontwikkelingen meegenomen, waaronder de nieuwe cao jeugdzorg voor 
het jaar 2023. We hebben tevens een data-analyse uitgevoerd op basis van de aanlevering 
van RBL en hebben de keuzes van Lekstroom geanalyseerd. Er waren in deze fase nog geen 
definitieve documenten beschikbaar, maar wel kaders. Dat bemoeilijkte het kostprijs-
onderzoek. De regio Lekstroom heeft in deze fase haar best gedaan om helderheid te 
verschaffen en de benodigde informatie aan te leveren voor de uitvraag. We hebben 
tevens vernomen dat de wens bestaat om naast een ‘lokaal’ ook een zo laagdrempelig 
mogelijk onderzoek uit te voeren om zorgaanbieders niet onnodig te belasten. Op basis 
van deze bouwblokken hebben we een passend rekenmodel gekozen.  

 
2.2. Rekenmodel 

Het rekenmodel dat we hanteren heeft haar oorsprong uit de methodiek van Berenschot 
en is op basis van de uitvraag en validatie aangepast op de lokale situatie gedurende het 
proces. De basis van het rekenmodel hebben we op 31 maart 2022 aan zorgaanbieders 
gepresenteerd in een bijeenkomst. In Figuur 2.2 is de opbouw van het rekenmodel te zien. 

 
5 Kostprijs: de feitelijke kosten van een product. 
6 Tarief: bedrag dat wordt gevraagd voor een product door de aanbieder 
7 Wij hebben onder andere de rapportages van PPCR en het Berenschot onderzoek t.a.v. methodologie en resulterende 
opbouw van tarieven bestudeerd. 
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De kritiek van de zorgaanbieders lag tijdens deze bijeenkomst onder andere op de 
declarabiliteit van de tarieven, de berekening van de correctie van productiviteit en het 
ontbreken van een validatie. Ook hadden zij zorgen over de aanstaande uitvraag.  
 
In Figuur 2.2 is te zien dat we het rekenmodel hebben opgebouwd uit een standaard deel 
(brutoloon, uitkeringen8/9 en sociale lasten10), variabel deel en overig (dit bevat marge). Dit 
schema is niet een uitputtende weergave maar laat zien welke elementen we hebben 
meegenomen. In Bijlage 2 hebben we een dummy-versie van het rekenmodel toegevoegd 
en in Bijlage 5 hebben we alle elementen op pagina 7 beschreven. 
 

 
Figuur 2.2: Opbouw rekenmodel kostprijsonderzoek 

2.3. Uitvraag  
Op 6 april 2022 hebben we de uitvraag uitgezet onder alle bekende aanbieders binnen de 
regio Lekstroom. We hebben de uitvraag tot 20 april 2022 open laten staan, informatie 
meegezonden en meerdere keren een reminder gestuurd. We hebben in de uitvraag de 
volgende elementen uitgevraagd per product(-categorie):  

• Cao  
• Inschaling of brutoloon  
• BIG of SKJ  
• Functiemix  
• Percentage CCT, I-CGT en N-CGT11  
• Indicatie (aanvullende) kosten per product 

 
Op 20 april 2022 hadden 38 zorgaanbieders gereageerd12 die samen 51,3% van het totale 
budget vertegenwoordigen en 49,3% van het aantal cliënten. We hebben in de uitvraag 
gekeken naar het percentage gereageerde aanbieders. Van de grote aanbieders, die 80% 
van het budget vertegenwoordigen, heeft 38,9% gereageerd (14 aanbieders). Op basis 

 
8 Vakantiegeld is bij wet bepaald op 8,0%. 
9 Eindejaarsuitkeringen zijn niet wettelijk geregeld, maar staan in de cao’s. Vaak is dit 1/12 van het jaarinkomen (8,3%).  
10 Sociale lasten verschillen per cao en per inkomen (hoger salaris is een hoger percentage sociale lasten). Wij hebben gebruik 
gemaakt van een aantal rekenmodellen om aan een gemiddeld sociaal lastentarief te komen, namelijk 35,0%. 
11 CCT; clientcontacttijd, I-CGT: indirect cliëntgebonden tijd; N-CGT: niet cliëntgebonden tijd. 
12 Waarvan twee partijen zonder en lopend contract bij de regio Lekstroom. 
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van onze ervaringen was dit een goede opkomst en een gedegen fundament om een 
eerste berekening uit te voeren naar de kostprijzen en voorlopige tarieven. De uitkomsten 
van de uitvraag zijn op 29 april 2022 gedeeld met de zorgaanbieders met het verzoek de 
voorlopige kostprijzen en tarieven digitaal te valideren. In Bijlage 5 zijn de uitkomsten van 
de uitvraag te vinden.   
 

2.4. Validatie en advisering 
In de bijeenkomst van 31 maart 2022 hebben de aanwezige zorgaanbieders aangegeven 
dat ze de voorlopige kostprijzen en het rekenmodel, in petit comité, willen valideren met 
de regio Lekstroom. De regio Lekstroom heeft besloten om de validatie in te voegen in het 
proces en de opdracht. We hebben in de eerste twee weken van mei, met de nodige 
aandachtspunten en voorbehouden, onder hoge tijdsdruk een digitale validatie 
uitgevoerd.  
 
De validatie is op vrijdag 13 mei beëindigd en in de periode tussen 13 mei en 18 mei 
geanalyseerd om de uitkomsten op 19 mei in het BPSDL te bespreken. Er hebben 25 
zorgaanbieders gereageerd en we hebben van enkele partijen mails (of brieven) 
ontvangen. We hebben de reacties van zorgaanbieders beoordeeld en waar nodig 
elementen aangepast. In het validatiedocument (Bijlage 5) laten we zien welke keuzes er 
zijn gemaakt en hoe we tot de voorgestelde kostprijzen zijn gekomen. In deze rapportage 
leggen we de tarieven voor ter besluitvorming voor 2023. Het staat de regio Lekstroom vrij 
om af te wijken van de tarieven in deze adviesrapportages en/of aanvullende keuzes te 
maken om de hiaten en risico’s te neutraliseren.  
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3. Risico’s en hiaten 
We zien het als onze taak om zo open en transparant mogelijk de hiaten en risico’s van dit 
kostprijsonderzoek te benoemen. We hebben de afgelopen periode meerdere hiaten en 
risico’s geconstateerd die we hieronder hebben benoemd. Het is verstandig om hier kennis 
van te nemen en daar gedurende de aanbesteding adequate maatregelen op te treffen. 
 

3.1. Juridisch risico 
We hebben op basis van de jurisprudentie geconstateerd dat het onderzoek zorgvuldig is 
uitgevoerd. De dreiging van een rechtszaak rondom de tarieven is en blijft altijd aanwezig. 
In Bijlage 1 is een analyse van de meest recente jurisprudentie terug te vinden waarbij 
aanbieders rechtszaken hebben aangespannen en gewonnen rondom reële kostprijs. 
Hierin is terug te lezen welke stappen door de gemeenten en opdrachtgevers zijn gezet 
om tot een kostprijs te komen. Deze genomen stappen zijn vergelijkbaar met de stappen 
die gezet zijn door de regio Lekstroom, met als kanttekening dat de gemeenten en 
opdrachtgevers in veel gevallen meer tijd beschikbaar hebben gehad voor deze 
kostprijsanalyse. Daarin ligt ook het juridisch risico van het door Lekstroom gelopen proces.  
 

3.2. Inhoudelijke risico’s 
We constateren dat gedurende de uitvraag (en validatie) de productbeschrijvingen nog 
niet definitief waren vastgesteld. We hebben dit tijdig gesignaleerd en de risico's benoemd 
voor het kostprijsonderzoek. Het ontbreken van vastgestelde productbeschrijvingen heeft 
tot veel onduidelijkheid geleid intern en bij aanbieders. We erkennen dat zorgaanbieders 
zijn geïnformeerd, maar merkten (e-mails, reacties) dat ze zich onvoldoende betrokken 
voelden bij de inhoudelijke veranderingen. We adviseren de regio Lekstroom dan ook om 
gedurende het inkoopproces helder te communiceren naar zorgaanbieders over m.n. de 
producten.  
 

3.3. Rekenmodel 
Het viel ons bij de start van de opdracht op dat over eerdere aanbestedingen geen tot 
minimale informatie beschikbaar was. Hierdoor konden we niet voortborduren op een 
gedragen en transparant rekenmodel. Het kostprijsonderzoek dat we hebben uitgevoerd 
is gebaseerd op andere onderzoeken en op wens van de opdrachtgever vooral regionaal 
georiënteerd.  
 
We zagen in dit proces dat iedere zorgaanbieder zijn eigen gewenste rekenmethodiek had 
en eigenhandig invulling gaf aan de kostprijselementen. Naast de nodige kritiek van 
diverse aanbieders tijdens de uitvraag en validatie hebben we ook constructieve feedback 
ontvangen. Deze hebben we waar mogelijk verwerkt of aangepast. 
 
We zagen zowel bij de uitvraag als bij de validatie een aanzienlijk verschil tussen aanbieders 
inzake financiële kennis. Daarnaast zagen we, wat we ook elders zien, dat de meeste 
zorgaanbieders niet adequaat in staat zijn om hun eigen kostprijs te berekenen. Het feit dat 
we in deze kostprijsberekening hebben gekozen voor een regionale oriëntatie heeft tevens 
de kritische houding van sommige aanbieders jegens dit onderzoek bepaald.  
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3.4. Productiviteit en declarabiliteit 
We constateren dat er naast de productdefinities ook op het onderwerp cliënt contacttijd 
(CCT) en cliënt gebonden tijd (I/N-CGT) de nodige discussie en kritiek is gekomen. Ter 
voorbereiding op de uitvraag hebben we vanuit de regio Lekstroom het verzoek gekregen 
om deze definities te formuleren. Dit vanwege het ontbreken van eenduidige interne 
kaders. We zijn daarin geslaagd, maar zien dat de discussie voortduurt en zich nu verplaatst 
naar o.a. declarabiliteit. We merkten steeds vaker dat we in plaats van sec. een 
onafhankelijk kostprijsonderzoek er ook advies en kaders aan ons werden gevraagd die de 
organisatie eigenlijk moest oppakken. Deze onderdelen hebben we teruggelegd (o.a. 
declarabiliteit, indirecte tijd) omdat deze buiten onze positionering valt. Dit is naar onze 
mening een aanzienlijk risico in het proces en iets waar vooraf met zorgaanbieders 
zorgvuldig over gesproken had moeten worden. We adviseren de regio Lekstroom om 
hierin een helder standpunt in te nemen bij de aanbesteding zodat hierin de gewenste 
duidelijkheid wordt geboden. 
 

3.5. Verzilvering 
Vanuit de data-analyse is gebleken dat de gemiddelde verzilvering over het segment 
ambulant voor de regio lekstroom 44,7% is. Dit houdt in dat voor alle 100% beschikte/ 
geïndiceerde zorg slechts 44,7% zorg wordt geleverd en gedeclareerd. Vanuit onze 
ervaring zijn wij gewend dat vergelijkbare segmenten/producten een verzilverings-
percentage hebben van 76-87%. Casusregie kan hieraan bijdragen, maar ook een kosten 
opdrijvend effect hebben. Echter is er wel een efficiency te behalen in de reeds 
geïnvesteerde tijd die gemoeid is met de beschikking van zorg. Wanneer men kijkt naar de 
verzilvering van producten welke grotendeels worden geïndiceerd vanuit de huisarts, is te 
zien dat het percentage 87% is. Dit pleit voor een mogelijke verbetering in het huidige 
indicatieproces vanuit de gemeenten, en is in onze optiek het onderzoeken waard samen 
met RBL.  
 

3.6. Betrokkenheid zorgaanbieders  
Het proces van een kostprijsberekening vraagt om een gedegen en gedragen proces in 
combinatie met besluitvorming. Zo ook aan de kant van de zorgaanbieders. Tijdens het 
proces was het ons duidelijk dat er alsnog veel gevraagd werd van zorgaanbieders onder 
hoge tijdsdruk, met beperkte informatie inzake visie, producten en definities. 
 
Dit heeft gedurende het hele proces gezorgd voor weerstand door enkele (grote en 
cruciale) zorgaanbieders. In een vroeg stadium hadden sommige partijen al onvrede over 
het rekenmodel en de werkwijze. Het moge duidelijk zijn dat er ook in deze regio een 
spanningsveld bestaat tussen zorgaanbieders en gemeenten. Wanneer invloed en 
middelen, ten tijde van schaarste, verdeeld moeten worden ontstaat er weerstand. We zien 
tevens dat een vermenging van bedrijfsvoering en het maatschappelijk aspect voor 
spanningen zorgt. 
 
Zo zijn er helaas zorgaanbieders geweest die, ondanks herhaald verzoek, niet hebben 
meegedaan aan de uitvraag. Enkele van deze zorgaanbieders hebben juist wel meegedaan 
aan de validatie. Hierdoor kiezen zij ervoor om wel te sturen op het eindresultaat zonder te 
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voorzien van input tijdens de uitvraag.13 Gedurende het proces is er gekozen om een brede 
validatie uit te zetten op verzoek van de zorgaanbieders. We hebben bij zorgaanbieders 
meerdere keren aangedrongen op deelname. Hoewel de opkomst lager was zien we 
nagenoeg dezelfde percentages als bij de uitvraag (%budget, %clienten). Het moge 
duidelijk zijn dat het kostprijsonderzoek en het positioneren hierin van zorgaanbieders 
onderdeel is van een strategisch plan rondom de aanbesteding en een mogelijkheid tot 
een rechtszaak. Dit vraagt om regionale sturing en begeleiding om de risico's die hieruit 
voortvloeien te managen.  
 

3.7. Tijdsdruk in proces 
 

We hebben deze opdracht uitgevoerd binnen de context van de druk die bij de ambtelijke 
organisatie lag om binnen een kort tijdsbestek tot een resultaat te komen. Binnen het 
vastgestelde tijdspad van het inkoopproces moesten zorgaanbieders voor de zomer van 
2022 een bod kunnen doen en werd gestuurd op tijdige bestuurlijke besluitvorming om 
de aanbesteding niet te vertragen. We hebben gedurende de uitvoering van deze 
opdracht op verschillende momenten de risico’s benoemd die de tijdsdruk met zich 
meebracht. We hebben de validatie in kort tijdsbestek (13-18 mei) moeten uitvoeren en 
hebben direct het definitieve resultaat opgeleverd aan de bestuurders. Ook hebben we de 
stap om de zorgaanbieders te informeren over het resultaat van de validatie, die we 
normaal gesproken wel zouden hebben gezet, moeten overslaan. Hierdoor bestaat het 
risico dat de betrokken partijen in het proces zich overvallen voelen door het eindresultaat 
en zich minder betrokken voelen bij het proces dan vanuit het oogpunt van werken aan 
groter draagvlak wenselijk zou zijn. De communicatie richting zorgaanbieders ligt na 
besluitvorming bij de regio Lekstroom en de gemeenten.  
  

 
13 Er zijn ook aanbieders geweest die wel kritiek hebben geuit op de tarieven, maar überhaupt geen 
input hebben geleverd voor het kostprijsonderzoek. 
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4. Analyse Lekstroom en regio’s 
In dit hoofdstuk delen wij enkele analyses en informatie welke wij hebben verzameld om 
tot een reële en passende kostprijs te komen voor de producten. Zo hebben wij niet alleen 
naar de regio zelf gekeken maar ook naar aanpalende regio's en vergelijkbare producten/ 
tarieven. Daarnaast hebben wij ook een ondergrens bepaald om tot een valide 
kostprijsberekening te komen, waarbij wij gekeken hebben naar de grootste aanbieders 
qua cliënten én budget.  
 

4.1. Analyse regio Lekstroom 
In Bijlage 3 worden een aantal beschrijvende statistieken gegeven over de regio Lekstroom 
over de jaren 2019-2021. Deze zijn per gemeente uitgesplitst, en er is een tabel met de 
totalen. In totaal zijn er bij de regio Lekstroom 13.480 indicaties geweest tussen 2019 en 
2021 en gemiddeld 2,1 indicaties per cliënt. Het uitnuttingspercentage is 44,7%, dat 
betekent dat er voor veel meer is geïndiceerd dan gedeclareerd. In totaal is voor meer dan 
50 miljoen euro gedeclareerd in 3 jaar, wat neerkomt op gemiddeld 16.677.186 euro per 
jaar. 
 

4.2. Analyse aanpalende regio’s 
Binnen dit onderzoek worden vijf aanpalende zorgregio’s meegenomen. Dit zijn de regio’s 
Zuid-Holland Zuid, Rivierenland, Zuidoost Utrecht, Utrecht West en Midden-Holland. Bij 
deze vijf zorgregio’s is geïnventariseerd of zij de producten uit het segment ambulant 
leveren, welke aanbieders deze producten leveren en voor welk tarief. Dit wordt 
weergegeven in Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Producten segment ambulant in aanpalende zorgregio's. 

Product Lekstroom Midden-
Holland 

Rivierenland Utrecht 
West 

Zuid-Holland 
Zuid 

Zuidoost 
Utrecht 

Consultatie x   x   

Begeleiding x x X x x x 

Behandeling x x X x x x 

GGZ x x X x x x 

Dyslexie x x X x x x 

 
Voor dit kostprijsonderzoek is er een berekening gemaakt van de aanbieders die 80% van 
de jeugdzorgcliënten en jeugdzorgkosten hebben in de jaren 2020 en 2021. Van Dam en 
Oosterbaan heeft deze selectie gemaakt om inzichtelijk te maken welke aanbieders het 
meest bepalend zijn voor onze kostprijsberekening. 
 
In totaal zijn dit 48 verschillende aanbieders die vallen in vier categorieën: 

- 80% van de jeugdzorgcliënten in het jaar 2020; 
- 80% van de jeugdzorgcliënten in het jaar 2021; 
- 80% van de kosten in het jaar 2020; 
- 80% van de kosten in het jaar 2021. 
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In 2020 vertegenwoordigden 23 aanbieders 80% van de jeugdzorgcliënten, en in 2021 
waren dit er 24. In 2020 waren er 37 aanbieders die 80% van de kosten 
vertegenwoordigden, en in 2021 waren dit er 36. Een overzicht van deze aanbieders is te 
vinden in Bijlage 4. 
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5. Producten en tarieven 
In dit hoofdstuk gaat we niet in op beschrijving van producten. Dat valt onder de 
taakstelling van de regio Lekstroom. We zullen laten zien voor welke producten een 
kostprijs is berekend, welke inhoudelijke en technische elementen we hebben 
geconstateerd waarop we een actie op hebben moeten plegen. In de laatste paragraaf 
komen we uit bij de kern van deze rapportage. De tarieven voor 2023. In Bijlage 5 
(Validatie) kunt u onze besluiten en berekeningen vinden.    
 

5.1. Producten en verandering 
Dit kostprijsonderzoek heeft als focus het segment ambulant van jeugd. Vanuit de regio 
Lekstroom is bepaald dat het product ‘tolk’, forensische jeugdzorg en logeeropvang niet 
vallen onder dit segment. Het kostprijsonderzoek is gericht op zes categorieën, namelijk: 
Consultatie en screening, begeleiding, behandeling, intensieve en specialistische 
behandeling (GGZ), dyslexie en overige producten. De categorie overige producten bevat 
nieuwe producten zoals: intensief systeemgerichte ambulante producten, innovatie 
groepstraining en casusregie14. In de nieuwe inkoopstrategie van regio Lekstroom zijn 
enkele producten samengevoegd tot een nieuw product. Er is in dit kostprijsonderzoek 
voor gekozen om de uitvraag te doen naar kostprijs (peildatum april 2022) bij 
zorgaanbieders voor de huidige producten (2022) en deze om te zetten naar nieuwe 
producten. In Tabel 5.1 hebben we de was-wordt tabel toegevoegd. 
 
Tabel 5.1: Was-wordt tabel segment ambulant 

Was Wordt 

Productcode Productbeschrijving Productcode Productbeschrijving 

45A04 Consultatie & screening regulier 45A04 Consultatie & screening  

45A05 Consultatie & screening zwaar 45A04 Consultatie & screening  

50A03 Begeleiding individueel licht 50A03 Begeleiding licht 

50A04 Begeleiding individueel midden 50A04 Begeleiding midden A 

50A06 Begeleiding individueel zwaar 50A06 Begeleiding zwaar 

45A70 Behandeling overig licht 50A04 Begeleiding midden B 

45A53 Behandeling en diagnostiek J&O 45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek 

45A48 Behandeling specifiek J&O 45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek 

45A57 Behandeling Specialistisch J&O en KmB 45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek 

54001 Behandeling regulier 54001 Behandeling regulier 

54002 Behandeling specialistisch 54002 Behandeling specialistisch 

54003 Behandeling hoog specialistisch 54003 Behandeling hoog specialistisch 

54025 Dyslexie 54025 Dyslexie 

 

In Tabel 5.1 is te zien dat er bij de categorieën consultatie en screening, begeleiding 
(midden B) en behandeling een verandering heeft plaatsgevonden. Voor consultatie en 
screening (categorie 1) is de inhoudelijk verandering volgens de regio Lekstroom nihil.  
In de categorie begeleiding (categorie 2) is het product begeleiding midden B 
toegevoegd. Dit product komt voort uit een behandelings-product. Dit behandelings-
product wordt nu veelal als restcategorie gebruikt om MST, FACT, MDFT en andere 

 
14 Deze staan niet in de onderstaande was-wordt tabel. 
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evidence based interventies te bekostigen. Deze interventies wil de regio Lekstroom nu 
onder intensief systeemgerichte ambulante producten scharen.  
Bij behandeling KmB & J&O (categorie 3) was er veel onduidelijkheid tussen de producten. 
Deze zijn samengevoegd zonder inhoudelijke aanpassingen. In categorie 4 (Intensieve en 
specialistische behandeling - GGZ) zijn op behandeling hoog specialistisch15 na, geen 
inhoudelijke wijzigen geconstateerd door de regio Lekstroom. 
 

5.2. Productiviteit/declarabiliteit  
En belangrijk discussiepunt in dit kostprijsonderzoek was productiviteit (% correctie) en de 
mate waarin zorgaanbieder indirect & niet-cliëntgebonden tijd mogen declareren. Er zijn 
drie tijdsvormen, te weten: cliëntcontact tijd16 (CCT), indirect cliëntgebonden tijd17 (I-CGT) 
en niet-cliëntgebonden tijd (N-CGT)18. Er bestaan in de jeugdzorg en aanpalende regio's 
verschillen in de tijd die gedeclareerd mag worden. Door het ontbreken van eenduidige 
richtlijnen bij de regio Lekstroom over onder andere productiviteit en declarabiliteit, 
hebben we ter voorbereiding van de uitvraag (mede door input van de zorgaanbieders) 
algemeen bekende definities moeten formuleren. We zijn daarin geslaagd, echter merken 
wij veel discussie en onrust bij de aanbieders wanneer het gaat over dit onderwerp. Het 
bepalen van richtlijnen omtrent productiviteit en declarabiliteit valt buiten onze 
positionering, maar heeft significante impact op de kostprijsberekening. Verdere 
toelichting staat in de risicoparagraaf (zie Hoofdstuk 3). 
 

5.3. Tariefadvies per product(-categorie) 
Op basis van de voorbereiding, uitvraag en validatie stellen we voor om de onderstaande 
tarieven (Tabel 5.2) voor de inkoop van segment ambulant (jeugd) te gebruiken.  
Tabel 5.2: Adviestarieven per productcode. 

Productcode Productbeschrijving Eenheid Adviestarief 
45A04 Consultatie & screening Uur € 96,58 
50A03 Begeleiding licht Uur € 63,81 
50A04 Begeleiding midden A Uur € 66,79 
50A04 Begeleiding midden B19 Uur € 73,39 
50A06 Begeleiding zwaar Uur € 85,60 
45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek Uur € 102,57 
54001 Behandeling regulier Uur € 100,50 
54002 Behandeling specialistisch Uur € 122,09 
54003 Behandeling hoog specialistisch Uur € 147,15 
54025 Dyslexie Uur € 99,60 
 Intensief systeemgerichte ambulante producten Uur € 89,09 
 Innovatie groepstrainingen Uur € 82,50 
 Casusregie Uur € 104,00 

 
15 Toevoeging van medicatiecontrole. 
16 De cliëntcontacttijd (CCT) is de tijd besteed door jeugdhulpverleners aan directe interactie met een eindgebruiker. 
Hierbij kan er gedacht worden aan face-to-face, telefonisch contact of elektronisch contact. 
17 De indirect cliëntgebonden tijd (I-CGT) is de tijd die wel aan de cliënt besteed wordt maar indirect. Hierbij kan er gedacht 
worden aan rapportages, overleggen en voorbereiding.  
18 De niet-cliëntgebonden tijd (N-CGT) is de tijd van jeugdhulpverleners die niet is besteed aan eindgebruikers, zoals 
instellingsoverleg, ziekte, vakantie, verlof of opleiding. De niet-cliëntgebonden tijd kan niet gedeclareerd worden en is 
berekend in een opslag op het tarief. 
19 In het validatiedocument (Bijlage 5) is vanuit de regio Lekstroom de keuzeoptie opgenomen om voor dit tarief het uurloon 
met 10% te verlagen (€ 66,05 per uur). Het is een bestuurlijke keuze of dit wordt overgenomen.  
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Op basis van de kostprijs en de input vanuit de validatie zijn de definitieve kostprijzen en 
tarieven bepaald en zullen we een advies uitbrengen over de tarieven aan de regio 
Lekstroom. De tarieven welke wij adviseren aan regio Lekstroom. Zoals eerder vermeld is 
de besluitvorming over de tarieven die gehanteerd worden door de regio, een regionale 
verantwoordelijkheid. Dat is ook het geval voor de communicatie met zorgaanbieders naar 
aanleiding van de validatie. In bijlage 5 zijn de keuzes die we gemaakt hebben om tot een 
reëel tarief te komen. Het staat de regio Lekstroom vrij om af te wijken van de tarieven in 
deze adviesrapportages en/of aanvullende keuzes te maken om de hiaten en risico’s te 
neutraliseren.   
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Bijlage 1: Jurisprudentie 
 

1A: Jurisprudentie gemeente Rotterdam 
 
ECLI:NL:RBROT:2021:12644 
ECLI:NL:RBROT:2021:12645 
 
De gemeente is onduidelijk geweest in het gebruik van de bronnen, er is geen goede 
onderbouwing. Er zijn veel bronnen gebruikt zonder dat duidelijk gemaakt is wanneer 
welke bron is gebruikt. Ook is het onduidelijk wat de rol is van de ingeschakelde 
onderzoeks- en adviesbureaus. 
 
Er mogen opleidings- en diploma eisen worden gesteld, hierin krijgt de gemeente gelijk. 
De gemeente heeft beleidsvrijheid en hoeft geen rekening te houden met interne 
aangelegenheid van Parnassia. Ook geeft de gemeente Parnassia de ruimte om tijdelijk af 
te wijken van de eisen, mede door een hardheidsclausule.  
 
Tarieven 
Het begrip Overhead zou niet consistent zijn gedefinieerd en er zou geen reëel percentage 
zijn vastgesteld. Het is niet genoeg om te refereren naar adviezen of onderzoeken. Ook 
komt 75% van de aanbieders niet uit met 25% overhead. Het percentage is dus te laag, 
aanbieders hebben aangegeven en onderbouwd dat deze omhoog moet.  
 
Productiviteitsnorm 
De zorgaanbieders stellen dat de productiviteitsnorm te hoog is. Zij hebben bezwaren 
geuit tegen specifieke componenten van de productiviteitsnorm, te weten de indirect 
cliëntgebonden tijd en reistijd voor de aanbesteding, niet-cliëntgebonden activiteiten voor 
de aanbesteding en het ziekteverzuim voor beide aanbestedingen. 
 
Bij de ICT stelt de gemeente onterecht dat deze tijd tijdens de dienst kan worden 
uitgevoerd. Voor de niet-cliëntgebonden activiteiten zijn de uren ook te laag. 
 
Alle componenten dienen apart beoordeeld te worden. Echter heeft de gemeente 
onvoldoende inzicht heeft gegeven in haar bevindingen en afwegingen.  
 
Reistijd 
De zorgaanbieders merken op dat de gemeente ten onrechte reisbewegingen, te weten 
gecombineerde woonwerkreistijd, aftrekt. De gemeente moet de reistijd opplussen, of ze 
moeten heel goed kunnen onderbouwen dat de reistijd wel representatief is aan de 
uitvoeringswerkelijkheid. 
 
Ziekteverzuim 
De zorgaanbieders vinden de cijfers voor ziekteverzuim te laag. Deze zijn gebaseerd op 
cijfers van het CBS in 2016-2019. De cijfers zouden volgens de aanbieders zijn gestegen, 
en je hebt nu ook te maken met covid-19. De gemeente verwacht dat per de ingangsdatum 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12644
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12645
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van de overeenkomsten, 1 januari 2023, het ziekteverzuimcijfer niet meer door 
corona(maatregelen) wordt beïnvloed.  
 
De tarieven van de gemeente voor ziekteverzuim zijn niet reëel of representatief. Deze zijn 
te laag ingeschat, en door corona en de oude CBS gegevens niet actueel. 
 
Innovaties 
De gemeente heeft volgens de voorzieningsrechter onvoldoende hard gemaakt dat 
innovaties leiden tot een daling van de kostprijs. Ook is het niet aannemelijk dat de 
gekozen afslag voor innovatie overeenstemt met de uitvoeringspraktijk.  
 
Spoedzorg 
Parnassia kan een vaststelling van het tarief voor spoedzorg niet afdwingen van de 
gemeente, mede omdat Parnassia de spoedplekken niet aan hoeft te bieden.  
 
Bekostigingsvariant 
Aanbieders stellen dat gemeente 2 varianten gebruikt. Gemeente in het gelijk gesteld dat 
output niet in rekening kan worden gebracht als deze niet wordt geleverd. Ze hanteren dus 
wel 1 variant. 
 

1B: Jurisprudentie Gooi- en Vechtstreek 
ECLI:NL:RBMNE:2020:5180 

 
Inschaling 
Het is onduidelijk hoe er rekening is gehouden met een Functiemix, met regionale 
verschillen en met functiegroepen. 
 
Productiviteit 
De gemeente heeft niet onderbouwd hoe er rekening is gehouden met verschillende 
complexiteiten in zorg. Ook is het onduidelijk welke benchmarks er zijn gebruikt bij de 
berekening van cliëntgebonden uren.  
 
Overhead 
Onduidelijkheid over welke bronnen er zijn gebruikt en wat er in de bronnen staat. Ook 
heeft HHM in 2018 al een onderzoek hiernaar uitgevoerd, en toen kwam er een hoger 
percentage uit. Wederom onduidelijkheid waarom het percentage nu lager ligt. 
 
Sociale lasten 
Het is onduidelijk hoe ze aan het percentage voor sociale lasten zijn gekomen. Gemeenten 
wilden taakgerichte financiering. Echter hebben ze niet duidelijk gemaakt waarom dit een 
uitkomst kan bieden voor compensatie bij een ontoereikend tarief. De gemeenten hebben 
dus onvoldoende aan hun onderbouwingsplicht gedaan. Hierdoor is onduidelijk of de 
tarieven reëel zijn. Deze tarieven mogen dan ook niet gebruikt worden, totdat de 
gemeenten hebben onderbouwd dat deze in lijn zijn met de Jeugdwet. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:5180
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Budgetplafond en maximale doorlooptijden 
Door een individueel budgetplafond voldoen de RGV en gemeenten aan het 
proportionaliteits- en evenredigheidsbeginsel 
 
Acceptatieplicht 
De gemeenten hebben goed onderbouwd dat geen sprake is van een onverkorte 
acceptatieplicht en dat er geen rekening met overcapaciteit hoeft te worden gehouden. 
 
Eenzijdige wijzigingsbevoegdheid raamovereenkomst  
De jeugdhulpaanbieders kunnen de toelatingsovereenkomst opzeggen als ze zich niet 
kunnen vinden in de wijziging. De gemeenten kunnen niet onbeperkt controles uitvoeren, 
dit doen zij steekproefsgewijs. Bovendien is er geen buitensporige administratieve 
belasting aangezien de verwijzingsbrief alleen aan de orde is als er sprake is van een 
verwijzing vanuit het medisch domein. Deze standpunten vervallen dus.  
 

1C: Jurisprudentie Den Haag 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11096 

Productiviteit 
Er zijn meerdere definities van productiviteit, er niet goed gebruik gemaakt van bronnen 
en adviesbureaus. 
 
No Show 
Er is onvoldoende onderbouwd dat het tarief rekening houdt met no show. 
 
Reistijd 
De declaratie voor reistijd is te laag, niet reëel en er is onvoldoende onderbouwing voor 
de gekozen reistijd.  
 
Functiemix hoog specialistische GGZ 
De gemeente moet rekening houden met het vereiste personeelsbestand, en niet met het 
actuele bestand. Ook heeft de gemeente onvoldoende onderbouwd dat zij rekening 
houden met regionale verschillen/bijzonderheden en organisatie-specifieke aspecten. 
 
Overhead 
Er is een gebrek aan duiding van cijfers, er is te weinig onderbouwing, en er worden 
verschillende definities gehanteerd van overhead 
 
Indexering 
De gemeenten hebben geen duidelijke post indexering meegenomen, en ze dienen wel 
rekening te houden met verifieerbare parameters voor indexering. Er moet ook rekening 
worden gehouden met onregelmatigheidstoeslag, indien dit gepast is.  
 
Acceptatieplicht 
De voorzieningenrechter stelt de gemeente in het gelijk. Zij houden voldoende rekening 
met de acceptatieplicht. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11096
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Onduidelijke omvang van de opdracht 
Gemeenten hebben informatie gegeven in de vorm van een informatiedocument. 
 
Nza en LTA tarieven 
Deze tarieven zouden niet relevant zijn volgens de gemeenten, en dit is bevestigd.  
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Bijlage 2: Rekenmodel 
Een dummyrekenmodel staat weergegeven in Tabel B2A. Als voorbeeld is er begonnen 
met 100 euro per uur brutoloon, zodat goed is te zien hoe de getallen zich onderling 
verhouden.  
 
Zoals te zien in Tabel B2A, bestaat de kostprijs in dit dummyrekenmodel uit de parameters 
bruto uurloon, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, sociale lasten, correctie voor 
productiviteit, opslag voor overhead en een opslag voor overige kosten. Deze kostprijs 
vormt samen met de opslag voor risico, innovatie en marge het tarief.  
 
Tabel B2A: Rekenmodel met dummydata.  
Elementen  %  Bedrag  
Bruto uurloon (2022)    € 100,00  
Vakantiegeld  8%*  € 8,00  

Eindejaarsuitkering  8,3%*  € 8,30  
Totaal bruto uurloon    € 116,30  
Sociale lasten  35,00%*  € 40,71  
Totaal uurloon (incl. sociale lasten)    € 157,01  
Correctie voor productiviteit  42%  € 65,94  
Opslag voor overhead  24,70%*  € 38,78  
Opslag overige kosten  7,60%  € 11,93  
Opslag voor risico 2,00% € 3,14 
Opslag voor innovatie en scholing 16,40% € 25,75 
Totale kosten per uur (kostprijs)    € 302,56  
Marge 2%  € 6,05  
Kosten per uur (tarief)    € 308,61 

 
NB. In de rijen met sterren staan percentages die zijn vastgesteld en per product hetzelfde zijn, in de rijen zonder 
sterren staan de getallen en percentages die per product kunnen verschillen.
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Bijlage 3: Analyses 
De volgende tabellen zijn geanalyseerd door Van Dam & Oosterbaan, de data is verkregen via het RBL. De cijfers (exclusief Tabel B3B en 
Tabel B3C) zijn geaggregeerd en van de jaren 2019-2021. Tabellen B3B en B3C zijn cijfers per jaar. 
 
Tabel 2B3A: Algemene informatie per gemeente. 

Gemeente Aantal unieke cliënten Aantal indicaties Aantal uren geïndiceerd Aantal uren gedeclareerd Aantal euro gedeclareerd Uitnutting (%) 
Houten 1.388 3.182 323.376 143.391 €   13.223.104,26 44,3% 
IJsselstein 1.249 2.631 221.402 93.700 €     8.629.158,96 42,3% 
Lopik 314 617 57.018 26.857 €     2.389.847,89 47,1% 
Nieuwegein 2.076 4.516 393.605 178.480 €   16.298.973,58 45,3% 
Vijfheerenlanden 1.249 2.534 226.135 103.664 €     9.490.473,20 45,8% 
Eindtotaal 6.211 13.480 1.221.537 546.092 €   50.031.557,89 44,7% 

 

Tabel3 B3B: Gedeclareerd aantal uren per jaar per gemeente. 

Gemeente Uren gedeclareerd in 2019 Uren gedeclareerd in 2020 Uren gedeclareerd in 2021 
Houten 40.885 49.294 53.212 
IJsselstein 26.184 34.453 33.064 
Lopik 9.050 9.035 8.772 
Nieuwegein 49.978 61.375 67.126 
Vijfheerenlanden 25.462 37.764 40.438 
Eindtotaal 151.559 191.920 202.612 
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Tabel B3C: Gedeclareerd bedrag per jaar per gemeente. 
Gemeente Uren gedeclareerd in 2019 Uren gedeclareerd in 2020 Uren gedeclareerd in 2021 
Houten €     3.590.102,51 €     4.468.495,32 €     5.164.506,43 
IJsselstein €     2.373.697,45 €     3.116.629,78 €     3.138.831,73 
Lopik €         792.662,20 €         801.090,65 €         796.095,04 
Nieuwegein €     4.448.918,06 €     5.582.683,02 €     6.267.372,50 
Vijfheerenlanden €     2.310.252,38 €     3.482.968,16 €     3.697.252,66 
Eindtotaal €   13.515.632,60 €   17.451.866,93 €   19.064.058,36 

 
Tabel B3D: Algemene informatie per productcode. 

Productcode Aantal unieke 
cliënten 

# Indicaties Uren geïndiceerd Uren gedeclareerd Euro gedeclareerd Uitnutting (%) 

45A04 11 12 513 199 €              16.620,48 38,8% 
45A05 67 67 528 460 €              43.534,85 87,1% 
45A53 1.226 1.923 216.068 103.857 €        9.440.069,26 48,1% 
45A56 36 69 20.801 7.918 €            974.325,68 38,1% 
45A57 97 126 14.328 8.686 €            884.763,88 60,6% 
50A03 26 50 12.326 5.854 €            248.420,65 47,5% 
50A04 557 1.005 175.579 97.026 €        5.716.952,08 55,3% 
50A06 563 900 147.748 72.004 €        6.022.871,71 48,7% 
54001 2.082 3.142 85.249 51.638 €        4.986.047,37 60,6% 
54002 2.665 4.856 488.254 175.556 €      19.477.192,18 36,0% 
54003 484 727 18.291 3.246 €            429.651,04 17,7% 
54025 529 603 41.853 19.649 €        1.791.108,71 46,9% 

Eindtotaal 6.211 13.480 1.221.537 546.092 €      50.031.557,89 44,7% 
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Tabel B3E: Aantal indicaties, verdeeld over producten en gemeenten. 
Productcode Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vijfheerenlanden Eindtotaal 
45A04 3 2 1 1 5 12 
45A05 

 
2 

 
1 64 67 

45A53 274 434 91 729 395 1.923 
45A56 22 13 

 
22 12 69 

45A57 30 17 6 52 21 126 
50A03 10 9 5 18 8 50 
50A04 298 105 56 391 155 1.005 
50A06 172 126 58 350 194 900 
54001 181 971 141 1.230 619 3.142 
54002 1.754 527 193 1.434 948 4.856 
54003 272 240 23 153 39 727 
54025 166 185 43 135 74 603 
Eindtotaal 3.182 2.631 617 4.516 2.534 13.480 

 
Tabel B3F: Gedeclareerd in euro’s, verdeeld over producten en gemeenten 

Productcode Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vijfheerenlanden Eindtotaal 
45A04 €                   951 €                   866 €               2.979 €                      425 €                11.399 €                16.620 
45A05 

 
€               1.092 

 
€                      701 €                41.742 €                43.535 

45A53 €       1.492.219 €       2.222.815 €           474.106 €           3.188.080 €           2.062.849 €           9.440.069 
45A56 €           333.443 €           173.649 

 
€              332.061 €              135.172 €              974.326 

45A57 €           239.159 €             95.018 €             44.480 €              350.035 €              156.072 €              884.764 
50A03 €             51.583 €             45.772 €             26.095 €                88.214 €                36.756 €              248.421 
50A04 €       2.008.811 €           697.106 €           276.460 €           1.681.938 €           1.052.637 €           5.716.952 
50A06 €       1.193.003 €           859.879 €           366.531 €           2.376.921 €           1.226.538 €           6.022.872 
54001 €           322.628 €       1.506.266 €           223.389 €           2.112.143 €              821.621 €           4.986.047 
54002 €       6.930.488 €       2.424.476 €           810.909 €           5.635.795 €           3.675.523 €        19.477.192 
54003 €           183.831 €           129.223 €             10.567 €                88.312 €                17.718 €              429.651 
54025 €           466.989 €           472.996 €           154.331 €              444.346 €              252.446 €           1.791.109 
Eindtotaal €     13.223.104 €       8.629.159 €       2.389.848 €        16.298.974 €           9.490.473 €        50.031.558 



  

26 

 

 
Tabel B3G: Geïndiceerd in uren, verdeeld over producten en gemeenten. 

Productcode Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vijfheerenlanden Eindtotaal 
45A04 12 13 208 5 275 513 
45A05 

 
12 

 
8 508 528 

45A53 35.119 51.108 10.082 75.765 43.992 216.068 
45A56 6.685 4.319 

 
6.482 3.314 20.801 

45A57 3.550 1.667 590 5.745 2.776 14.328 
50A03 2.269 2.775 1.569 4.076 1.637 12.326 
50A04 57.361 21.165 7.607 56.098 33.348 175.579 
50A06 25.882 22.919 8.477 62.661 27.808 147.748 
54001 4.916 30.923 3.969 32.503 12.937 85.249 
54002 169.143 69.057 20.996 135.254 93.804 488.254 
54003 6.904 6.415 685 3.360 927 18.291 
54025 11.534 11.028 2.835 11.647 4.808 41.853 
Eindtotaal 323.376 221.402 57.018 393.605 226.135 1.221.537 

 
Tabel B3H: Aantal unieke cliënten, verdeeld over producten en gemeenten. 

Productcode Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vijfheerenlanden Eindtotaal 
45A04 3 2 1 1 4 11 
45A05 

 
2 

 
1 64 67 

45A53 186 279 61 477 240 1.226 
45A56 13 7 

 
12 6 36 

45A57 25 10 6 39 17 97 
50A03 6 5 4 7 4 26 
50A04 141 73 31 233 84 557 
50A06 103 85 40 219 124 563 
54001 125 681 97 815 377 2082 
54002 898 289 115 780 602 2665 
54003 186 152 13 107 30 484 
54025 142 150 42 123 72 529 

Eindtotaal 1.388 1.249 314 2.076 1.249 6.211 
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Tabel B3I: Aantal uren geïndiceerd, verdeeld over producten en gemeenten. 

Productcode Houten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vijfheerenlanden Eindtotaal 

45A04 11 10 36 5 137 199 
45A05 

 
11 

 
7 441 460 

45A53 16.421 24.499 5.244 34.990 22.703 103.857 
45A56 2.675 1.422 

 
2.714 1.107 7.918 

45A57 2.331 938 443 3.437 1.537 8.686 
50A03 1.220 1.082 627 2.044 880 5.854 
50A04 34.226 11.829 4.681 28.588 17.702 97.026 
50A06 14.277 10.247 4.396 28.440 14.644 72.004 
54001 3.313 15.617 2.324 21.876 8.508 51.638 
54002 62.408 21.859 7.337 50.852 33.100 175.556 
54003 1.385 986 80 663 133 3.246 
54025 5.125 5.200 1.688 4.863 2.774 19.649 

Eindtotaal 143.391 93.700 26.857 178.480 103.664 546.092 
 
  



Vanwege bedrijfsgevoelige informatie van gecontracteerde zorgaanbieders kunnen we de 
pagina’s 28 t/m 32 niet openbaar maken. 
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Bijlage 4: Zorgaanbieders en aanpalende zorgregio's 
 
In deze bijlage is een overzicht te vinden van de aanbieders welke meegenomen zijn in dit 
kostprijsonderzoek. In totaal zijn er 47 aanbieders, welke binnen de 80% cliënten of kosten 
vallen. Twee van deze aanbieders leveren geen zorg in een van de aanpalende 
jeugdzorgregio's; waardoor het aantal aanbieders uitkomt op 45. 
 
Tabel B4A: Aanbieders met 80% meeste jeugdzorgcliënten in 2020 en 2021. 

 
2020 2021 

Praktijk voor Kind en Ouder Praktijk voor Kind en Ouder 
Stichting Altrecht Gezondheidscentrum Wilhelminapark (PsyMens B.V.) 

Gezondheidscentrum Wilhelminapark 
(PsyMens B.V.) 

Stichting Altrecht 

Youké Sterke Jeugd Atlas jeugdhulp B.V. 
Opdidakt B.V. Opdidakt B.V. 

Atlas jeugdhulp B.V. Bosman GGZ B.V. 
Bosman GGZ B.V. Youké Sterke Jeugd 

Perspectief Psychologenpraktijk Drs. D. Terlouw 
St Antonius Ziekenhuis Perspectief Psychologenpraktijk 

Stichting Reinaerde Stichting Reinaerde 
Zorgmeesters B.V. Zorgmeesters B.V. 

Drs. D. Terlouw Jess GGZ 
Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN) SCIO Tiel B.V. 

ICU Instituut Consultatie Utrecht Mondium BV 
Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN) 

Jess GGZ Stichting De Rading (JW) 
Orthopedagogische Psychologische Praktijk 

Heeroma (OPPH) 
Orthopedagogische Psychologische Praktijk 

Heeroma (OPPH) 
Indigo Midden-Nederland B.V. Bas van der Brugge IKOS Training & Hulpverlening 

PPAH S. Mooren ICU Instituut Consultatie Utrecht 
Parnassia Groep B.V. Opvoedpoli B.V.(onderdeel van iHUB Zorg B.V.) 

Mondium Impegno Nederland B.V. 
Stichting De Rading (JW) Let's go up 

Let's go up Stichting De Hoop GGZ 
 Stichting Marant 

 
In Tabel B4A is er grotendeels een overlap te zien tussen aanbieders in de jaren 2020 en 
2021. In 2020 zijn er 7 aanbieders die niet in 2021 in de 80% meeste jeugdzorg cliënten 
vallen, dit zijn St Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn, Indigo Midden-
Nederland B.V., PPAH S. Mooren, Parnassia Groep B.V. en Stichting De Rading (JW). In 2021 
zijn er 8 aanbieders welke niet in 2020 in de 80% met de meeste jeugdzorg cliënten vallen, 
dit zijn SCIO Tiel B.V., Stichting De Rading (JW), Bas van der Brugge IKOS Training & 
Hulpverlening, Opvoedpoli B.V.(onderdeel van iHUB Zorg B.V.), Impegno Nederland B.V., 
Stichting De Hoop GGZ en Stichting Marant. 
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Tabel B4B: Aanbieders met 80% hoogste kosten in 2020 en 2021.  
 

2020 2021 
Stichting Altrecht Stichting Altrecht 

Youké Sterke Jeugd Stichting Reinaerde 

Stichting Reinaerde Youké Sterke Jeugd 

Stichting Pluryn De Hoenderloo Groep Gezondheidscentrum Wilhelminapark (PsyMens B.V.) 
Gezondheidscentrum Wilhelminapark (PsyMens 

B.V.) Atlas jeugdhulp B.V. 
Atlas jeugdhulp B.V. Bosman GGZ B.V. 

Praktijk voor Kind en Ouder Stichting De Rading (JW) 
Opdidakt B.V. Stichting Pluryn De Hoenderloo Groep 

Bosman GGZ B.V. Praktijk voor Kind en Ouder 

Stichting De Rading (JW) Opvoedpoli B.V.(onderdeel van iHUB Zorg B.V.) 
Stichting Leger des Heils W&G Midden Nederland Stichting Leger des Heils W&G Midden Nederland 

Perspectief Psychologenpraktijk Opdidakt B.V. 
Stichting Timon Mondium BV 

Stichting De Hoop GGZ Jess GGZ 

Opvoedpoli B.V.(onderdeel van iHUB Zorg B.V.) Stichting De Hoop GGZ 

Jess GGZ Impegno Nederland B.V. 
Parnassia Groep B.V. Perspectief Psychologenpraktijk 

Gezinsbegeleiding Autisme Bijzondere Zorg Midden-Nederland B.V. 
Drs. D. Terlouw Drs. D. Terlouw 

Stichting De Forensische Zorgspecialisten De Waag 
Utrecht Fivoor B.V. 

Fivoor B.V. Keizerhuis (was Djoy Being You) 
ICU Instituut Consultatie Utrecht Gezinsbegeleiding Autisme 

Cum Cura B.V. Stichting Timon 

Mondium Punt Autisme 

Impegno Nederland B.V. Stichting De Forensische Zorgspecialisten De Waag Utrecht 
Zorgmeesters B.V. 't Weijtje 

Stichting Humanitas DMH Stichting OOK Begeleiding 

Stichting Al Amal Stichting Humanitas DMH 

Gezinsondersteuning GROEI Parnassia Groep B.V. 
Authiek B.V. SCIO Tiel B.V. 

Stichting ASVZ ICU Instituut Consultatie Utrecht 
Bijzondere Zorg Midden-Nederland B.V. Cum Cura B.V. 
Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN) Zorgmeesters B.V. 

Keizerhuis (was Djoy Being You) Let's go up 

't Weijtje Stichting Al Amal 
Leestalent B.V. (12-Learn B.V.) Gezinsondersteuning GROEI 

De Jonge Ontdekker B.V.  
 
In Tabel B4B is er wederom grotendeels een overlap te zien tussen aanbieders in de jaren 
2020 en 2021. In 2020 zijn er zes aanbieders die niet in 2021 in de 80% meeste jeugdzorg 
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cliënten vallen, dit zijn, Authiek B.V., Stichting ASVZ, Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN), 
Leestalent B.V. (12-Learn B.V.) en De Jonge Ontdekker B.V. In 2021 zijn er 5 aanbieders 
welke niet in 2020 in de 80% met de meeste jeugdzorg cliënten vallen, dit zijn, Punt Autisme, 
Stichting OOK Begeleiding, SCIO Tiel B.V. en Let's go up. 
 
Aanbieders per zorgregio 
Twee van de 47 aanbieders welke binnen de 80% cliënten of kosten vallen leveren in geen 
van de aanpalende regio's ambulante hulpverlening. Dit zijn de aanbieders: Indigo Midden-
Nederland B.V. en PPAH S. Mooren. Deze twee aanbieders zullen dus niet meegenomen 
worden in dit kostprijsonderzoek waardoor het totaal aantal aanbieders uitkomt op 45.  
In regio Lekstroom leveren 42 van de in totaal 45 aanbieders uit de 80% kosten of cliënten 
zorg uit het segment ambulant. In regio Midden-Holland zijn dit er 13, in Rivierenland 20, in 
Utrecht West 19, in Zuid-Holland Zuid 11 en in Zuidoost Utrecht 25. 
In Tabel B4C is weergegeven in welke regio’s de 45 aanbieders ambulante zorg aanbieden.  
 
Tabel B4C. Aanbieders per zorgregio. 

Aanbieder Lekstroom Midden-
Holland Rivierenland Utrecht 

West 
Zuid-

Holland Zuid 
Zuidoost 
Utrecht 

Stichting Altrecht x   x     x 

Youké Sterke Jeugd x   x x   x 

Stichting Reinaerde x           

Stichting Pluryn De Hoenderloo Groep x   x     x 

Gezondheidscentrum Wilhelminapark (PsyMens B.V.) x x   x   x 

Atlas jeugdhulp B.V. x x x       

Praktijk voor Kind en Ouder x x         

Opdidakt B.V. x x x x   x 

Bosman GGZ B.V. x x   x   x 

Stichting De Rading (JW) x   x x   x 

Stichting Leger des Heils W&G Midden Nederland x     x   x 

Perspectief Psychologenpraktijk x   x       

Stichting Timon x x x x   x 

Stichting De Hoop GGZ x x x x   x 

Opvoedpoli B.V.(onderdeel van iHUB Zorg B.V.) x     x   x 

Jess GGZ x     x     

Parnassia Groep B.V. x x x x   x 

Gezinsbegeleiding Autisme     x x   x 

Stichting De Forensische Zorgspecialisten De Waag Utrecht x x         

Fivoor B.V. x     x   x 

ICU Instituut Consultatie Utrecht x     x   x 

Cum Cura B.V. x         x 

Mondium x   x       

Impegno Nederland B.V. x x       x 

Zorgmeesters B.V. x         x 

Stichting Humanitas DMH x x x     x 

Stichting Al Amal x           

Gezinsondersteuning GROEI x   x       

Authiek B.V. x     x   x 
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Stichting ASVZ x x x       

Bijzondere Zorg Midden-Nederland B.V. x     x   x 

Psychologenpraktijk Nieuwegein (PPN) x           

Keizerhuis (was Djoy Being You) x           

t Weijtje x           

Leestalent B.V. (12-Learn B.V.) x x x x   x 

De Jonge Ontdekker B.V. x   x x   x 

Punt Autisme x           

Stichting OOK Begeleiding x   x       

SCIO Tiel B.V. x   x       

Let's go up x           

Bas van der Brugge IKOS Training & Hulpverlening x           

St Antonius Ziekenhuis           x 

Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn     x x   x 

Drs. D. Terlouw x           

Orthopedagogische Psychologische Praktijk Heeroma (OPPH) x           

Stichting Marant         x   
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Bijlage 5: Validatie 
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Voorwoord 
 

Beste aanbieder en bestuurders, 

 

Eind februari 2022 heeft de regio Lekstroom Van Dam & Oosterbaan de opdracht gegeven 
om een kostprijsonderzoek te doen voor het traject jeugdhulp ambulant. Op 31 maart jl. 
hebben we tijdens de consultatiebijeenkomst met de aanbieders input opgehaald.  

In de consultatiebijeenkomst is de wens uitgesproken om de kostprijzen te valideren. In 
samenspraak met onze opdrachtgever is de keuze gemaakt om u de mogelijkheid te geven 
om digitaal te reageren op de wijze waarop we zijn gekomen tot de voorlopige kostprijzen 
en tarieven. In de periode 6 april tot en met 20 april hebben we de uitvraag voor de 
kostprijsberekening uitgezet. Mede op basis van de resultaten van deze uitvraag hebben 
we de voorlopige kostprijzen en tarieven berekend. Op 29 april heeft u de eerste versie van 
dit document ontvangen en de mogelijkheid gekregen om de kostprijzen tot 13 mei (12.00) 
te toetsen en valideren.  

We hebben u de mogelijkheid gegeven om op de voorlopige kostprijzen en tarieven te 
reageren via een digitale enquête. De input die we hebben ontvangen hebben we 
meegenomen in onze finale analyse om te komen tot een advies richting de regio 
Lekstroom over de tarieven op 19 mei jl. Door de strakke deadline vanuit de regio 
Lekstroom hebben we deze informatie niet vooraf met u als aanbieder kunnen en mogen 
delen. Het is aan de regio Lekstroom om deze informatie met u te delen na besluitvorming 
of gedurende het inkoopproces. 

Als onderzoekende partij zijn we van mening dat er, binnen de mogelijkheden en tijdsdruk, 
reële tarieven worden voorgesteld waarin de stem van de aanbieders en hun zorgen 
duidelijk naar voren zijn gekomen.  

   

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Van Dam & Oosterbaan, 

Tom Klerks 
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1. Inleiding  
In oktober 2021 heeft de regio Lekstroom de inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 vastgesteld. 
De inkoopsystematiek is een van de bouwstenen voor de transformatie Jeugdhulp en 
draagt bij aan de doorontwikkelingsdoelen. We bevinden ons nu in een fase voorafgaande 
de aanbesteding waarin de kostprijzen, tarieven, producten en voorwaarden worden 
voorbereid.  

Onze opdracht is om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kostprijzen voor het 
segment Jeugdhulp Ambulant en op basis van dat onderzoek te adviseren over de 
kostprijzen en tarieven. De inhoud van de (nieuwe) producten en voorwaarden voor de 
aanbesteding vallen buiten onze opdracht. Het uitgangspunt van de regio Lekstroom is om 
uniformiteit te brengen in de tarieven en daarin geen onderscheid meer te maken tussen 
aanbieders. 

We hebben eind april de voorlopige kostprijzen en tarieven berekend. Aan deze voorlopige 
kostprijzen en tarieven konden geen rechten worden verbonden. We hebben de eerste 
versie van dit document ter validatie neergelegd bij zorgaanbieders voordat we tot een 
bestuurlijk advies komen richting de gemeenten van de regio Lekstroom. De regio 
Lekstroom neemt het uiteindelijke besluit.  

In dit document zullen we ingaan op de processtappen die we hebben genomen om te 
komen tot gedegen kostprijzen en een advies over de tarieven. Daarna volgt een uitleg over 
het gehanteerde rekenmodel, waarna we per productcategorie ingaan op de uitkomsten 
van de uitvraag en validatie.   
  

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemers/Regionale_Backoffice_Lekstroom/Jeugd/2021/Regiovisie_Jeugdhulp_Lekstroom_-_februari_2021.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemers/Regionale_Backoffice_Lekstroom/inkooptrajecten/Praatplaat_Doelen_en_Ambities_Doorontwikkeling_Jeugdhulp.pdf
https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Ondernemers/Regionale_Backoffice_Lekstroom/inkooptrajecten/Praatplaat_Doelen_en_Ambities_Doorontwikkeling_Jeugdhulp.pdf
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2. Processtappen 
2.1. Vooronderzoek/data-analyse 

Om tot een onderbouwd advies te komen over de kostprijzen en tarieven, hebben we naast 
een analyse van de jurisprudentie en geldende cao’s de data van regio Lekstroom 
geanalyseerd over de jaren 2019-2021. We hebben de tarieven van de omliggende 
jeugdzorgregio’s geanalyseerd zodat we de voorlopige kostprijzen en tarieven in het 
proces kunnen toetsen op marktconformiteit. We hebben op basis van de aangeleverde 
informatie van de regio Lekstroom een rekenmodel gemaakt en de uitvraag naar 
aanbieders ingericht. De consultatiebijeenkomst van 31 maart jl. heeft gezorgd voor een 
bijstelling van de uitvraag op de onderdelen cliëntcontact/-gebonden tijd en overige 
kosten.  

 

2.2. Uitvraag 
In de periode 6 april tot 20 april hebben we de uitvraag uitgezet voor het 
kostprijsonderzoek. We hebben bij aanbieders informatie uitgevraagd die nodig is om te 
komen tot een gedegen kostprijs. We hebben in totaal 38 reacties gekregen die 
gezamenlijk 51,3% van het totale budget vertegenwoordigen en 49,3% van het aantal 
cliënten binnen de regio Lekstroom. 38,9% (14) van de aanbieders die 80% (36) van het 
budget vertegenwoordigen heeft gereageerd. De meeste respondenten (36) hebben al 
een lopend contract en de overige (2) zijn geïnteresseerde partijen. Hoewel we het jammer 
vinden dat niet meer aanbieders hebben gereageerd, kunnen we concluderen dat de 
opkomst voldoende representatief is om tot een kostprijs te komen. We zien dat veel 
aanbieders de tijd (minstens 30 minuten) hebben genomen om deze uitvraag zorgvuldig 
en correct in te vullen.  

In nagenoeg alle gevallen was de inbreng constructief en gingen de opmerkingen vooral 
over het proces, de vorm of de inhoud van een bepaald product. We hebben 
kennisgenomen van deze opmerkingen en wanneer er concrete zaken zijn benoemd over 
de kostprijsberekening hebben we deze ter overweging meegenomen.  

 

2.3. Validatie 
Op basis van het vooronderzoek, de data-analyse en de uitvraag hebben we een voorlopige 
kostprijs en tarief berekend per product. Aan deze voorlopige kostprijzen konden geen 
rechten worden ontleend. De regio Lekstroom bepaalt uiteindelijk de kostprijzen en de 
tarieven. 

Aan de validatie hebben 25 zorgaanbieders deelgenomen die samen 47% van het budget 
vertegenwoordigen en 51% van de cliënten. We hebben de zorgaanbieders van 29 april tot 
13 mei (12.00) de tijd gegeven om hun reactie te geven.  Op basis van de validatie en de 
input van zorgaanbieders zijn we tot aangepaste kostprijzen en tarieven gekomen. In dit 
document geven we de keuzes weer die zijn gemaakt om tot de definitieve kostprijzen en 
tarieven te komen.  We zien in de validatie dat zorgaanbieders in sommige gevallen de 
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termen kostprijs en tarief door elkaar hebben gehaald. Wanneer we dat constateren in de 
validatie zullen we dat ook benoemen bij onze overwegingen.  

Dit document is een onderdeel van de rapportage die we op 18 mei jl. hebben opgeleverd 
aan de regio Lekstroom ter besluitvorming. In de rapportage vatten we het proces samen 
en geven we de bestuurders een advies over zowel het proces als de definitieve kostprijzen 
en tarieven.  
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3. Rekenmodel 
We hebben resultaten van de uitvraag op de onderwerpen overhead, overige kosten, risico 
en marge vergeleken met andere onderzoeken. We hebben geen grote afwijkingen of 
andere opvallendheden geconstateerd. Op deze onderdelen hebben we dan ook besloten 
om standaarden op te nemen tijdens de validatie. De onderdelen brutolonen en innovatie 
en opleiding zijn gebaseerd op de resultaten van de uitvraag. Hier zagen we veel 
verschillen. Dat is ook het geval voor correctie productiviteit. We hebben hier gekeken uit 
hoeveel procent direct cliëntcontact bestaat, en we hebben dit doorgerekend zodat 
indirect- en niet-cliëntcontact ook wordt gedekt door het rekenmodel.  

 

In de bijlagen A t/m F zijn de rekenmodellen te vinden. Hieronder hebben we een korte 
uiteenzetting gegeven van de onderdelen:  

Uurloon*:  De uitvraag heeft geleid tot een gewogen gemiddeld bruto 
uurloon voor ieder product. 

Vakantiegeld:  We hanteren een standaard van 8,00% voor vakantiegeld op alle 
producten op basis van de percentages in de diverse cao’s. 

Eindejaarsuitkering: We hanteren 8,30% voor eindejaarsuitkering op alle producten op 
basis van de percentages in de diverse cao’s 

Sociale lasten:  We hanteren voor de sociale lasten een vast percentage van 35% 
op basis van ons voorbereidend onderzoek.   

Correctie productiviteit*: Door middel van de uitvraag kunnen we per product een 
percentage berekenen van de correctie van de productiviteit (niet-
declarabele uren)1. 

Opslag voor overhead:  Door middel van de uitvraag zijn we gekomen tot een uniform 
percentage (24,7%) voor de overhead dat overeenkomt met 
percentages uit andere onderzoeken. 

Opslag overige kosten:  Door middel van de uitvraag kunnen we per product een 
percentage berekenen van het % overige kosten per product. Dit 
is 7,60%. 

Opslag voor risico:  We hanteren voor het risico een percentage van 2% 
Opslag I&O*2:  Door middel van de uitvraag kunnen we per product een 

percentage berekenen voor innovatie en scholing. 

Marge*: De marge is minimaal 2% en maximaal 7%. Wanneer de marge 
afwijkt van het minimum zullen we dat kort verklaren.  

NB. Onderdelen met een asterisk (*) zijn variabel en verschillen dus per product. 

  

 
1 Dit percentage bestaat uit een optelsom van I-CGT en N-CGT 
2 Innovatie en opleiding 
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4. Voorgestelde kostprijzen en tarieven per categorie 
In de onderstaande paragrafen zijn de categorieën (1 t/m 6) te vinden met de voorgestelde 
tarieven. We hebben een uitvraag gedaan naar de kostprijs van bestaande producten. Deze 
zijn vervolgens omgezet naar de nieuwe producten. Het verschil tussen de voorgestelde 
kostprijs en het voorgestelde tarief is de marge die we hebben toegekend.  

In iedere categorie geven we aan hoeveel respondenten hebben gereageerd en welke 
keuzes we gemaakt hebben voor de variabele delen. In bijlage A t/m F is meer informatie 
te vinden over de uitvraag, validatie en de berekening. Aangezien onderdelen van de 
kostprijsberekening zijn gebaseerd op de uitvraag onder aanbieder kan het zijn dat de 
voorgestelde kostprijzen lager uitkomen dan dat ze nu worden gehanteerd door de regio 
Lekstroom of omliggende regio’s.  

Wanneer er een significant verschil is geconstateerd tussen de voorgestelde kostprijs, het 
huidige tarief en omliggende regio’s kunnen we adviseren om te komen tot 
marktconformiteit.  

In bijna alle gevallen hebben we de mediaan3 berekend om het gemiddelde uurloon van 
een medewerker binnen een productcode te bepalen. We hebben niet gekozen voor een 
gemiddelde omdat we zien dat de extremen (hoog en laag) te veel invloed hebben. Door 
de mediaan te berekenen worden de extremen gefilterd. Grote afwijkingen die het beeld 
kunnen vervormen worden hiermee ondervangen. Een mediaan geeft bij een beperkte 
input een beter beeld dan een gemiddelde. 
  

 
3 Een mediaan is de middelste waarde in een rij cijfers. De mediaan van 1, 5, 10, 100 en 500 is bijvoorbeeld 10 
(want het is het derde cijfer van de vijf). Bij een even aantal cijfers wordt de mediaan berekend door het 
gemiddelde van de twee middelste cijfers te nemen. 
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4.1. Categorie 1: Consultatie en screening 
Uitvraag 

23,7% (9) van de respondenten heeft input geleverd voor deze categorie bestaande uit de 
producten consulatie en screening regulier (45A04) en zwaar (45A05). Op basis van de 
kostprijs van beide producten moeten we komen tot één nieuw product genaamd 
consultatie en screening.  

In bijlage A is een overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en 
hoe de kostprijs is berekend. Op basis van de uitvraag en onze analyse/onderzoek hebben 
we op de onderstaande elementen de volgende keuzes gemaakt: 

• Het brutoloon voor de twee producten in deze categorie (45A04 en 45A05) is 
uitgevraagd en per product is de mediaan berekend per uur. 

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. Deze is 
vastgesteld op 41,70% voor regulier en 46,80% voor zwaar.  

• Innovatie en scholing is berekend op 16,40%, op basis van de uitvraag.  
 
We adviseren om voor het nieuwe product consultatie en screening de kostprijs van CS 
Zwaar (€ 86,08) toe te passen en een marge van 5% te gebruiken. In het sociaal domein is 
een marge van 2% het meest gangbare en 7% het maximum. We maken in dit geval gebruik 
van 5% omdat dit een reëel marge percentage is voor een nieuw product waarbij nog 
kinderziekten en risico’s op de loer liggen.  
 
In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de twee bestaande producten te vinden, 
afgezet tegen het huidige tarief van de Regio Lekstroom en de omliggend regio’s met 
vergelijkbare producten. Het voorlopige tarief voor 2023 staat dikgedrukt in tabel B5A.  
 

Tabel B5A: Voorlopig tarief Consultatie & Screening. 

Regio CS Regulier  45A04 CS Zwaar  45A05 Consultatie en screening  45A04 

Lekstroom (2023) € 75,77 € 90,38 € 90,38 

Lekstroom (2022) € 90,60 € 102,00  

 
Tabel B5B: Tarieven Consultatie & Screening in aanpalende zorgregio’s. 

Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 45A04 Consultatie & Screening Uur € 90,38  

Utrecht West 

45000 Consultatie (opleiding HBO en 
HBO+) 

Uur € 98,40 € 8,02 

45001 Consultatie (opleiding WO en 
WO+) 

Uur € 109,80 € 19,42 

Zuid Holland Zuid 
50CA1 Dienstverlening consult en advies 

HBO 
Uur € 78,18 - € 12,20 

 
50CA2 Dienstverlening consult en advies 

WO 
Uur € 109,85 € 19,47 

 
50CA3 Dienstverlening consult en advies 

WO+ 
Uur € 122,33 € 31,95 
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Validatie 
We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel van het 
rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hun de mogelijkheid gegeven 
om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten.  

Er hebben zeven zorgaanbieders gereageerd op deze categorie. In de validatie zien we de 
volgende uitslag:  

 
Tabel B5C: Validatie Consultatie & Screening. 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S - 14,3% - 42,9% 42,9% 

Vakantiegeld S 14,3% 57,1% - - 14,3% 
Sociale lasten S 14,3% 57,1% 14,3% - 14,3% 
Opl. overhead S - 71,4% - 14,3% 14,3% 

Opl. overig S - 14,3% 42,9% - 28,6% 
Opl. risico S - 57,1% 14,3% - 14,3% 

Corr. product. V 14,3% 28,6% 28,6% - 14,3% 
Opl. I&O V - 42,9% 28,6% 14,3% 14,3% 

Marge V - 42,9% 28,6% - 14,3% 

 

We zien vooral dat op de meeste elementen respondenten tevreden of neutraal zijn. We zien alleen 
bij het element uurloon dat respondenten negatief zijn. Op basis van de validatie hebben we 
besloten om alleen het onderdeel uurloon te herzien.  

We hebben in de validatie een ondergrens van € 86,- waargenomen en een bovengrens van €109,-
. Het zwaartepunt ligt op € 95,40. In de toelichting zijn geen concrete onderbouwingen naar voren 
gekomen die een hogere kostprijs rechtvaardigen.  

Op basis van de uitvraag hebben we wel moeten constateren dat het verschil tussen 2022 en 2023 
significant is en dat een verhoging van het uurloon met 10%4 verdedigbaar is. 

Hierdoor zal de kostprijs op € 94,69 uitkomen. We hebben ook moeten constateren dat de 
inhoudelijke verandering van het product nihil is en de voorgestelde 5% marge niet langer is te 
verdedigen. Deze zal terug worden gezet naar 2% voor 2023.  

We adviseren om voor dit product in 2023 een tarief van € 96,58 per uur te hanteren. 

  

 
4 In de validatie is door enkele deelnemers een alternatieve berekening voorgesteld. Deze berekening 
hebben we niet overgenomen omdat de grondslag ontbreekt, maar het verschil tussen de twee 
rekenmethodes was rond de 10%. 
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4.2. Categorie 2: Begeleiding 
Uitvraag 

47,4% (18) van de respondenten heeft input geleverd voor deze categorie bestaande uit de 
oude producten begeleiding licht (50A03), midden (50A04), zwaar (50A06) en behandeling 
overig licht (45A70). Op basis van de kostprijs van deze producten moeten we komen tot 
vier producten, namelijk: begeleiding licht (50A03), begeleiding midden A (50A04), 
begeleiding midden B (50A045) en begeleiding zwaar (50A06).  

In bijlage B is een overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en 
hoe de kostprijs is berekend. Op basis van de uitvraag en onze analyse/onderzoek hebben 
we hebben op de onderstaande elementen de volgende keuzes gemaakt: 

• Het brutoloon voor de vier producten in deze categorie (50A03, 50A04, 50A06 en 
45A70) is uitgevraagd en per product is de mediaan genomen per uur.  

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. Deze is 
vastgesteld op 30,00% voor licht, 30,70% voor midden, 37,30% voor zwaar, en 35,10% 
voor behandeling overig licht.  

• Innovatie en scholing is berekend op 11,10%, op basis van de uitvraag.  

We adviseren om voor alle producten, boven op de voorlopige kostprijzen6 (zie bijlage B), 
een marge van 2% op te nemen. In het sociaal domein is een marge van 2% het meest 
gangbare en 7% het maximum.  

In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de producten te vinden afgezet tegen de 
huidige tarieven van de Regio Lekstroom. Het voorlopige tarief voor 2023 staat dikgedrukt 
in de onderstaande tabel. In de blauwe tabel daaronder zijn de tarieven afgezet tegen de 
omliggend regio’s met vergelijkbare producten (excl. midden B).  

 
Tabel B5D: Voorlopig tarief Begeleiding. 

 Regio Licht 50A03  Midden A 50A04 Midden B  50A04B Zwaar 50A06 

Lekstroom (2023) € 58,00  € 60,72 € 73,39 € 68,73 

Lekstroom (2022) € 45,60  € 62,40 € 73,80 € 88,20 

 
  

 
5 Dit product was voorheen behandeling licht overig (45A70). 
6 Voorlopige kostprijzen voor begeleiding zijn: Bg licht (€ 56,87), Bg Midden A (€ 59,53) Bg Midden B (€ 
71,95) en Bg Zwaar (€ 67,73) 
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Tabel B5E: Tarieven Begeleiding in aanpalende zorgregio’s. 

Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 

50A03 Begeleiding licht Uur € 58,00 
 

50A04 Begeleiding midden A Uur € 60,72 
 

50A04 Begeleiding midden B Uur € 73,39 
 

50A06 Begeleiding zwaar Uur € 68,73 
 

Midden-
Holland 

45A48 Begeleiding-Jeugd Uur € 60,00 € 2,00 

45A53 Begeleiding specialistisch -Jeugd Uur € 64,20 - €3,48 

45X48 Begeleiding intensief -Jeugd Uur € 70,80 € 2,07 

Rivierenland 
45A48 Begeleiding Regulier Individueel Uur € 58,80 € 0,80 

45A53 Begeleiding Specialistisch Individueel Uur € 84,60 € 15,87 

Utrecht West 

45121 Begeleiding Jeugd Ambulant licht Uur € 63,00 € 5,00 

45124 Begeleiding Jeugd Ambulant midden Uur € 72,60 € 11,88 

45125 Begeleiding Jeugd Ambulant zwaar Uur € 87,60 € 18,87 

Zuidoost 
Utrecht 

45A48 Begeleiding individueel, basis Uur € 52,20 -€ 5,80 

45A53 Begeleiding individueel, specialistisch Uur € 89,40 € 20,67 

Zuid-Holland 
Zuid 

45A04 Begeleiding Basis Uur € 52,78 -€ 5,22 

45A70 Begeleiding regulier Uur € 68,39 € 7,67 

45A48 Begeleiding specialistisch Uur € 92,40 € 23,67 

 
 
Validatie 

We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel 
van het rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hen de 
mogelijkheid gegeven om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten. Er 
hebben dertien zorgaanbieders gereageerd op deze categorie.  In de validatie zie we de 
volgende uitslag:  
 

Tabel B5F: Validatie Begeleiding. 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S - 25% 8,3% 41,7% 25% 

Vakantiegeld S 25% 50% 8,3% 16,7% - 
Sociale lasten S 25% 41,7% 25% 8,3% - 
Opl. overhead S - 41,7% 25% 8,3% 25% 

Opl. overig S - 50% 33,3% 8,3% 8,3% 
Opl. risico S - 50% 41,7% - 8,3% 

Corr. product. V 8,3% 8,3% 25% 25% 33,3% 
Opl. I&O V 8,3% 33,3% 33,3% 25% - 

Marge V 0 41,7% 25% 25% 8,3% 
 

We zien vooral dat op de meeste elementen respondenten tevreden of neutraal zijn. We 
zien alleen bij het de elementen uurloon en correctie productiviteit dat respondenten 
negatief zijn. Op basis van de validatie hebben we besloten om zowel het onderdeel 
uurloon als correctie productiviteit te herzien. 

De respondenten hebben in hun toelichting voor deze categorie voornamelijk aan- en 
opmerkingen gegeven over de personele situatie en hogere inflatie die de kosten opdrijft. 
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Daarnaast hebben we een voorstel van een aanbieder waargenomen (onderbouwd) die 
de correctie productiviteit verhoogt naar 38,8% (generiek).  

We hebben tevens vanuit de organisatie vernomen dat het product behandeling overig 
licht bestond uit een keur van interventies die zorgaanbieders aanboden zoals FACT, 
MDST. Deze onderdelen worden niet langer onder het nieuwe product midden B 
geschaard, maar onder categorie 6 (intensief systeemgerichte ambulante producten). De 
inschatting is dat deze inhoudelijke wijziging het product goedkoper maakt dan nu wordt 
voorgesteld.  

In de validatie hebben we voor begeleiding licht een range waargenomen van €58,- en € 
72,52 waarbij het zwaartepunt rond de € 64,- ligt. Voor midden A hebben we een range 
tussen de € 60,- en € 80,- waargenomen met een zwaartepunt rond de € 68,-. Voor 
midden B lag de range tussen de € 72,- en € 90,- met een zwaartepunt rond de € 79,-. 
Voor zwaar lag de range tussen de € 74,- en € 187,-. Gezien het significante (x2 in prijs) 
verschil met de overige input hebben we de waarde van € 187.- buiten beschouwing 
gelaten. Het zwaartepunt komt dan uit rond de € 84,40. 

Op basis van de inhoudelijke input hebben we moeten constateren dat er veel verschillen 
zijn in berekenmethodes van zorgaanbieders. We hebben om die reden besloten om de 
uurtarieven met 10% te verhogen voor Licht, Midden A en Zwaar, en het % correctie 
productiviteit te handhaven. We hebben tevens besloten om een correctietoelage van 10 
euro per uur toe te passen op begeleiding zwaar om deze marktconform te maken. We 
hebben de marge van 2% voor alle tarieven aangehouden. Voor Midden B hebben we het 
uurtarief niet aangepast, maar hebben op verzoek van de regio Lekstroom wel de keuze 
mogelijkheid toegevoegd om het uurloon met -10% te verlagen. 

We adviseren om voor deze producten de onderstaande tarieven te gebruiken: 

• Licht: € 63,81 per uur 
• Midden A: € 66,79 per uur 
• Midden B: € 73,39 per uur (Keuze: bij -10% uurloon: € 66,05 per uur) 
• Zwaar: € 85,60 per uur 
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4.3. Categorie 3: Behandeling 
Uitvraag 

18,4% van de respondenten hebben input geleverd voor deze categorie bestaande uit de 
oude producten Behandeling specifiek J&O (45A48), Behandeling en Diagnostiek J&O 
(45A53) en Behandeling Specialistische J&O KmB (45A57). Op basis van de kostprijs van 
deze producten dienen we te komen tot één nieuw product genaamd behandeling KmB & 
J&O (incl. diagnostiek) 

In bijlage C is een overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en 
hoe de kostprijs is berekend. Op basis van uw input en onze analyse hebben we hebben 
op de onderstaande elementen keuzes gemaakt: 

• Het brutoloon voor de drie producten in deze categorie (45A48, 45A53 en 45A57) is 
uitgevraagd en per product is de mediaan genomen per uur. 

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. 57,50% voor 
specifiek J&O, 46,40% voor diagnostiek J&O, en 59% voor specialistische J&O KmB. 

• Innovatie en scholing is berekend op 6,00%, op basis van de uitvraag.  

We adviseren om de voorlopige kostprijs van Specialistisch J&O KmB (€ 87,15) te gebruiken 
en daarin een marge van 5% aan toe te voegen. In het sociaal domein is een marge van 2% 
het meest gangbare en 7% het maximum. We kiezen ervoor om een hoge marge te 
gebruiken omdat het een samengevoegd product is.  

Tevens vinden we het aanbevelenswaardig, gezien de integratie van diagnose in dit 
product, om aan dit product een toelage toe te voegen. We komen, met inachtname van 
marktconformiteit, tot een voorlopig tarief van € 102,95 

In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de drie oude producten te vinden afgezet 
tegen de huidige tarieven van de Regio Lekstroom.   

Het voorlopige tarief voor 2023 staat dikgedrukt in de onderstaande tabel. In de blauwe 
tabel daaronder is te tarief afgezet tegen de omliggend regio’s met vergelijkbare 
producten.  

 
Tabel B5G: Voorlopig tarief Behandeling 

 

 

 

 

 
 

  

Regio S-J&O45A48 D-J&O45A53 S-J&O-KmB45A57 KmB-J&O (D)45A48 

Lekstroom (2023) € 86,41 € 83,54 € 91,51 € 102,95 

Lekstroom (2022) € 102,00 € 96,00 € 107,40  
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Tabel B5H: Tarieven Behandeling in aanpalende zorgregio’s. 

Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 45A48 Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek Uur € 102,95 
 

Midden-
Holland 

45A69 Individuele behandeling Uur € 103,80 € 0,85 

45A65 Individuele behandeling-zwaar Uur € 130,20 € 27,25 

45G65 Individuele behandeling gedragswetenschapper Uur € 120,60 € 17,65 

Rivierenland 41A03 Jeugdhulpbehandeling Regulier Individueel Uur € 100,20 € -2,75 

41A04 Jeugdhulpbehandeling Specialistisch Individueel Uur € 156,60 € 53,65 

Utrecht 
West 

451105 Behandeling (licht) Uur 
  

41106 / 
45A48 

Behandeling (middel) / Behandeling individueel 
regulier 

Uur € 97,20 € -5,75 

41107  / 
45A53 

Behandeling (zwaar incl. spoedeisende hulp)  / 
Behandeling individueel specialistisch 

Uur € 102,60 € -0,35 

Zuidoost 
Utrecht 

50S01 Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 1 Uur € 82,20 € -20,75 

50S02 Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 2 Uur € 85,20 € -17,75 

50S03 Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 3 Uur € 100,80 € -2,15 

50S04 Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 4 Uur € 115,20 € 12,25 

50S05 Behandeling Jeugdhulp, Functiegroep 5 Uur € 134,40 € 31,45 

Zuid-
Holland 

Zuid 

45A65 Behandeling J&O Uur € 95,93 € -7,02 

45A76 Behandeling VG Uur € 99,34 € -3,61 

 
Validatie 

We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel 
van het rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hun de 
mogelijkheid gegeven om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten. Er 
hebben 11 zorgaanbieders gereageerd op deze categorie.  In de validatie zie we de 
volgende uitslag:  

 
Tabel B5H: Validatie Behandeling. 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S 11,1 - 44,4 22,2 22,2 

Vakantiegeld S 22,2 44,4 33,3 - - 
Sociale lasten S 22,2 33,3 33,3 11,1 - 
Opl. overhead S 0 11,1 55,6 22,2 11,1 

Opl. overig S 11,1 - 66,7 11,1 11,1 
Opl. risico S 11,1 22,2 55,7 11,1 - 

Corr. product. V 11,1 11,1 33,3 11,1 33,3 
Opl. I&O V - 33,3 44,4 - 22,2 

Marge V 11,1 55,6 22,2 - 11,1 
 

We zien vooral dat op de meeste elementen respondenten tevreden of neutraal zijn. We 
zien alleen bij het element correctie productiviteit dat respondenten negatief zijn. Op 
basis van de validatie hebben we besloten om het onderdeel correctie productiviteit te 
herzien. 

De respondenten hebben in hun toelichting voor deze categorie aangegeven dat ze de 
berekening % correctie productiviteit onduidelijk vinden en dat de nieuwe cao hogere 
personeelskosten met zich meebrengt. Het valt ons daarnaast op dat over het algemeen 
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de zorgaanbieders kritisch zijn, maar dat een gedegen onderbouwing inzake % correctie 
productiviteit ontbreekt.  

We hebben in de validatie een ondergrens van € 87,- waargenomen en een bovengrens 
van €252,- Het bedrag van € 252,- wijkt, net als bij begeleiding, significant af van de 
overige waardes waardoor we hebben besloten deze niet mee te nemen. We zien tevens 
dat een aanzienlijk aantal zorgaanbieder het voorlopige tarief (€102,95) als referentiepunt 
hebben gebruikt in plaats van de voorlopige kostprijs (€ 87,15). Het zwaartepunt komt 
daarmee hoger te liggen op € 98,23. In de toelichting zijn geen concrete 
onderbouwingen naar voren gekomen die een verhoging van de kostprijs rechtvaardigen. 

We hebben besloten dat er geen redenen zijn om de correctie productiviteit te 
veranderen. Daarnaast hebben we besloten om het uurtarief met 10% te verhogen en de 
marge naar 7% te brengen. Hiermee komen we uit op een voorlopig tarief van 102,57, wat 
dicht bij ons originele advies ligt. We besluiten dan ook om het voorlopige tarief te 
handhaven en tevens als voorgesteld tarief te adviseren.  

We adviseren om voor dit product in 2023 een tarief van € 102,57 per uur te hanteren. 
  



 

17 

www.vandamoosterbaan.nl  

4.4. Categorie 4: Intensieve en specialistische behandeling 
Uitvraag 

39,4% (15) van de respondenten hebben input geleverd voor deze categorie bestaande uit 
de producten Behandeling regulier (54001), Behandeling specialistisch (54002) en 
Behandeling hoog specialistisch7 (54003). De codering is bij alle producten hetzelfde 
gebleven alleen is bij hoog specialistisch medicatiecontrole toegevoegd (+).  

In bijlage D is een overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en 
hoe de kostprijs is berekend. Op basis van uw input en onze analyse hebben we op de 
onderstaande elementen keuzes gemaakt: 

• Het brutoloon voor de drie producten in deze categorie (54001, 54002 en 54003) 
is uitgevraagd en per product is de mediaan genomen per uur.  

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. Deze is 
vastgesteld op 29,50% voor regulier, 44,70% voor specialistisch en 62,00% voor 
hoog-specialistisch.  

• Innovatie en scholing is berekend op 11,10%, op basis van de uitvraag.  

We adviseren bij de voorlopige kostprijzen van regulier (€ 77,96) en specialistisch (€ 102,94) 
een marge van 2% te hanteren en bij hoog specialistisch (€ 120,22) een marge van 5%. Dit 
vanwege de toevoeging van medicatiecontrole aan het product.  

In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de drie producten te vinden afgezet tegen 
het huidige tarieven van de Regio Lekstroom en de omliggend regio’s met vergelijkbare 
producten. Het voorlopige tarieven voor 2023 staan dikgedrukt in de onderstaande tabel. 
In de blauwe tabellen daaronder zijn de tarieven afgezet tegen de omliggende regio’s met 
vergelijkbare producten.  

 
Tabel B5I: Voorlopig tarief Intensieve en Specialistische Behandeling. 

Regio Regulier54001 Specialistisch54002 Hoog specialistisch+54003 

Lekstroom (2023) € 79,52 € 105,00 € 126,23 

Lekstroom (2022) € 102,00 € 117,60 € 139,20 
 
  

 
7 De nieuw naam is Behandeling hoog specialistisch inclusief medicatiecontrole (JGGZ) 
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Tabel B5J: Tarieven Regulier in aanpalende zorgregio’s. 
 
Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 54001 Behandeling regulier Uur € 79,52   

Rivierenland 54001 Behandeling GGZ Generalistisch Uur € 99,00 € 19,48 

Zuidoost 
Utrecht 

54B01 Functies cluster 1 (Generalistische basis jGGZ) Uur € 86,40 € 6,88 

54B02 Functies cluster 2  (Generalistische basis jGGZ) Uur € 93,00 € 13,48 

54B03 Functies cluster 3  (Generalistische basis jGGZ) Uur € 113,40 € 33,88 

54B04 Functies cluster 4  (Generalistische basis jGGZ) Uur € 174,00 € 94,48 

Zuid-Holland 
Zuid 

51A01  ggz regulier/ generalistisch (basis ggz) Uur € 101,20 € 21,68 

Midden-
Holland 

51A00 Generalistische Basis GGZ kort Stuks € 444,31   

51A01 Generalistische Basis GGZ Middel Stuks € 755,95   

51A03 Generalistische Basis GGZ Intensief Stuks € 1.144,72   

51A05 Generalistische Basis GGZ Intensief plus Stuks € 1.648,89   

Utrecht West 18001 B-GGZ Kort Stuks     

18002 B-GGZ Middel Stuks     

18003 B-GGZ Intensief Stuks     

18004 B-GGZ Chronisch Stuks     

 
 
Tabel B5K: Tarieven Specialistisch in aanpalende zorgregio’s. 
Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 54002 Behandeling specialistisch Uur € 105,00   

54003 Behandeling hoog specialistisch Uur € 126,23   

Midden-
Holland 

54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch Uur € 108,60 € 3,60 

54003 Jeugd ggz behandeling hoog-specialistisch Uur € 127,20 € 0,97 

Rivierenland 54002 Behandeling GGZ Specialistisch Uur € 115,20 € 10,20 

Utrecht West 54002 / 
54S02 

Specialistische GGZ Behandeling Uur € 184,80 € 58,57 

Zuidoost 
Utrecht 

54S01 Functies cluster 1 (Specialistische jGGZ) Uur € 102,00 -€ 3,00 

54S02 Functies cluster 2 (Specialistische jGGZ) Uur € 111,00 € 6,00 

54S03 Functies cluster 3 (Specialistische jGGZ) Uur € 133,20 € 6,97 

54S04 Functies cluster 4 (Specialistische jGGZ) Uur € 174,00 € 47,77 

Zuid-Holland 
Zuid 

54002 GGZ Specialistisch Uur € 115,02 € 10,02 

54003 Hoogspecialistische sGGZ behandeling Uur € 121,53 -€ 4,70 

54001 Forensische GGZ Uur € 136,53 € 10,30 

 
Validatie 

We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel 
van het rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hun de 
mogelijkheid gegeven om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten. Er 
hebben 13 zorgaanbieders gereageerd op deze categorie. In de validatie zie we de 
volgende uitslag:  
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Tabel B5L: Validatie Intensieve en Specialistische Behandeling. 
 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S - 7,1 14,3 14,3 64,3 

Vakantiegeld S 35,7 28,6 28,6 7,1 - 
Sociale lasten S 21,4 28,6 35,7 7,1 7,1 
Opl. overhead S - 28,6 21,4 14,3 35,7 

Opl. overig S - 21,4 35,7 28,6 14,3 
Opl. risico S 7,1 14,3 28,6 28,6 21,4 

Corr. product. V 7,1 7,1 21,4 14,3 50 
Opl. I&O V 14,3 35,7 35,7 14,3 0 

Marge V - 7,1 28,6 28,6 35,7 

We zien vooral dat respondenten op uurloon, opslag overhead, correctie productiviteit en 
marge ontevreden zijn. We constateren dat voornamelijk op de correctie productiviteit 
veel onduidelijkheid is en dat aanbieders de percentages te ver uit elkaar vinden liggen 
voor deze producten. Inzake uurloon hebben zorgaanbieders aangegeven dat de nieuwe 
cao de prijzen stuwen en dat hier volgens hen geen rekening mee is gehouden. Er zijn 
inzake overhead en marge geen verduidelijkingen ingebracht door zorgaanbieders.  

In de validatie hebben we voor regulier een range waargenomen van tussen de € 85,- en 
€ 116,11 waarbij het zwaartepunt rond de € 100,80 ligt. Voor specialistisch hebben we 
een range tussen de € 110,- en € 120,- waargenomen met een zwaartepunt rond de € 
120,58. Voor Hoog specialistisch lag de range tussen de €139,- en € 170,- met een 
zwaartepunt rond de € 146,-. We zien in de validatie dat een aanzienlijk aantal 
zorgaanbieders de voorlopige tarieven als referentiepunt hebben gebruikt in plaats van 
de voorlopige kostprijzen.  

Op basis van de inhoudelijke input hebben we moeten constateren dat er veel verschillen 
zijn in berekenmethodes van zorgaanbieders. We hebben dan ook besloten om op basis 
van de input van zorgaanbieders a) correctie productiviteit te standaardiseren op 38,8% 
voor de producten Licht en Midden waarbij Zwaar ongewijzigd is gebleven, en b) het 
bruto uurloon met 20% te laten stijgen, en c) de marges naar 2% gebracht.  

We adviseren om voor deze producten de onderstaande tarieven te gebruiken: 

Regulier: € 100,50 per uur 

Specialistisch: € 122,09 per uur 

Hoog specialistisch: € 147,15 per uur 
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4.5. Categorie 5: Dyslexie 
Uitvraag 

10,5% (4) van de respondenten hebben input geleverd voor deze categorie bestaande het 
product Dyslexie (54025). De codering en naam is hetzelfde gebleven.  

In bijlage E is een overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en 
hoe de kostprijs is berekend. Op basis van uw input en onze analyse hebben we hebben 
op de onderstaande elementen keuzes gemaakt: 

• Het brutoloon voor de drie producten in deze categorie (52025) is uitgevraagd en 
daar is de mediaan van berekend per uur.  

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. Deze is 
vastgesteld op 31,20%.  

• Innovatie en scholing is berekend op 13,00%, op basis van de uitvraag.  

We adviseren om de marge voor de voorlopige kostprijs (€ 66,75) van dyslexie te behouden 
op 2%. We zien een opvallende afwijking in de prijzen met de omliggende regio’s voor dit 
product. Daarnaast is de respons voor dit product beperkt is geweest. We adviseren dan 
ook om die redenen het tarief van 2022 te handhaven. Dat bedrag beschouwen we als 
marktconform.   

In de onderstaande tabel is het tarief te vinden afgezet tegen het huidige tarief van de Regio 
Lekstroom en de omliggend regio’s met vergelijkbare producten. Het voorlopige tarief 
voor 2023 staat dikgedrukt in de onderstaande tabel. In de blauwe tabel daaronder zijn de 
tarieven afgezet tegen de omliggend regio’s met vergelijkbare producten. 

 
Tabel B5M: Voorlopig tarief Dyslexie. 

Regio Dyslexie54025 

Lekstroom (2023) € 96,60 

Lekstroom (2022) € 96,60 (D+B) 
 
 
Tabel B5N: Tarieven Dyslexie in aanpalende zorgregio’s. 
Regio Productcode Productbeschrijving Eenheid Tarief Δ Lekstroom 

Lekstroom 54025 Dyslexie Uur € 96,60   

Midden-
Holland 

54D04 Jeugd GGZ Diagnostiek EED Uur € 91,80 -€ 4,80 

54D02 Jeugd GGZ Behandeling EED Uur € 90,60 -€ 6,00 

Rivierenland 54050 Behandeling GGZ Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie, diagnose 

Uur € 105,00 € 8,40 

54051 Behandeling GGZ Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie, behandeling 

Uur € 99,00 € 2,40 

Utrecht West 54D01 / 
54DIA 

EED Diagnostiek Uur € 154,20 € 57,60 

54D02 / 
54BEH 

EED Behandeling Uur € 152,40 € 55,80 

Zuid-Holland 
Zuid 

54018 EED Diagnostiek en Behandeling Uur € 94,84 -€ 1,76 

Zuidoost 
Utrecht 

54D01 Diagnose EED (gemiddeld 14 uur) Traject € 98,05 € 1,45 

54D04 Behandeling EED (gemiddeld 51 uur) Traject € 96,68 € 0,08 
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Validatie 

We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel 
van het rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hen de 
mogelijkheid gegeven om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten. Er 
hebben slechts 4 zorgaanbieders gereageerd op deze categorie. In de validatie zie we de 
volgende uitslag:  
 
Tabel B5O: Validatie Dyslexie. 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S 25 - 75 - - 

Vakantiegeld S - 25 50 25 - 
Sociale lasten S - 25 50 25 - 
Opl. overhead S - 25 50 - 25 

Opl. overig S - 0 75 25 - 
Opl. risico S - 50 50 - - 

Corr. product. V 25 - 50 - 25 
Opl. I&O V 25 - 50 25 - 

Marge V - 25 75 - - 

 

We zien dat de respondenten tevreden zijn over elementen, de kostprijs en het 
voorgestelde tarief. We hebben daarom besloten om inzake dyslexie geen aanpassingen 
te verrichten en het voorlopig tarief over te nemen als voorgesteld tarief voor 2023.  

We adviseren om voor dit product in 2023 het oude tarief te laten stijgen met 3,1% (in 
verband met indexering), waardoor er een tarief van € 99,60 per uur uitkomt. 
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4.6. Categorie 6: Overige producten 
Uitvraag 

De categorie overige producten bestaat uit een aantal nieuwe losse producten, namelijk: 

• Intensief systeemgerichte ambulante producten 
• Innovatie groepstrainingen 
• Casusregie 

 

Intensief systeemgerichte ambulante producten 

15,8% (6) van de respondenten hebben input geleverd voor dit product. In bijlage F is een 
overzicht te vinden van de informatie die is opgehaald in de uitvraag en hoe de kostprijs is 
berekend. In de uitvraag hebben we meerdere vormen van evidence based interventies 
benoemd, maar moeten concluderen dat we alleen iets kunnen zeggen over MDFT8. Het 
beperkte aantal respondenten en het feit dat omliggende regio’s dit product niet hebben 
maakt het lastiger om te komen tot een voorlopige kostprijs.  

• Het brutoloon voor dit nieuwe product is uitgevraagd en daar is de mediaan van 
berekend per uur.  

• De correctie voor productiviteit is berekend op basis van de uitvraag. Deze is 
vastgesteld op 54,00%.  

• Innovatie en scholing is berekend op 8,80%, op basis van de uitvraag.  

We hebben geadviseerd om de marge, boven op de kostprijs (€ 74,86), aan te passen van 
2% naar 5% omdat het hier een nieuw product betreft, waardoor kinderziektes en risico’s 
op de loer liggen. Het voorlopige tarief voor 2023 staat dikgedrukt in de onderstaande 
tabel. 
 
Tabel B5P: Tarief Intensief systeemgerichte ambulante producten.. 

Regio Intensief systeemgerichte ambulante producten  

Lekstroom (2023) € 78,60 

 

Innovatie groepstrainingen en casusregie 

15,8% van de respondenten hebben input gegeven voor deze producten. We hebben voor 
innovatie groepstrainingen en casusregie de all-in uurtarieven uitgevraagd. Voor 
groepstrainingen komen we uit op een mediaan van € 82,50 per uur. Voor casusregie 
komen we uit op een mediaan van € 104,00 per uur. 

 

Validatie 

We hebben zorgaanbieders gevraagd om voor dit product het standaard en variabel deel 
van het rekenmodel te beoordelen en toe te lichten. Daarnaast hebben we hun de 
mogelijkheid gegeven om zelf een voorlopige kostprijs aan te geven en toe te lichten. Er 

 
8 De overige diensten die door aanbieders zijn aangegeven zijn o.a. CLAS, TOP, Contextuele therapie, PMTO, 
Triple P, Ons en Parallel ouderschap. Deze diensten zijn niet geverifieerd in dit onderzoek. 
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hebben acht zorgaanbieders gereageerd op deze categorie. In de validatie zie we de 
volgende uitslag:  
 
Tabel B5Q: Validatie Innovatie groepstrainingen en casusregie. 

Elementen C P+ P P/N N N+ 
Uurloon S 0 0 42,9 14,3 42,9 

Vakantiegeld S 14,3 14,3 57,1 14,3 0 
Sociale lasten S 14,3 14,3 57,1 14,3 0 
Opl. overhead S 0 14,3 42,9 28,6 14,3 

Opl. overig S 0 28,6 28,6 14,3 28,6 
Opl. risico S 0 57.1 28,6 14,3 0 

Corr. product. V 16,7 0 33,3 16,7 33,3 
Opl. I&O V 16,7 16,7 33,3 0 16,7 

Marge V 16,7 33,3 33,3 0 0 

 

We zien vooral dat op de meeste elementen respondenten tevreden of neutraal zijn. We 
zien alleen bij het element uurloon en correctie productiviteit dat respondenten negatief 
zijn. Op basis van de validatie hebben we besloten om deze onderdelen te herzien. 

De respondenten hebben in hun toelichting voor deze categorie aangegeven dat ze de 
berekening % correctie productiviteit te laag vinden en dat voor deze interventies 
voornamelijk WO+ medewerkers worden ingezet. Het uurloon is wat hen betreft niet in lijn 
met de realiteit.  

We hebben in de validatie een ondergrens van € 85,- waargenomen en een bovengrens 
van € 281,- Het bedrag van € 281,- wijkt, net als bij begeleiding en behandeling, 
significant af van de overige waardes waardoor we hebben besloten deze niet mee te 
nemen. Het zwaartepunt voor dit product ligt op hoger te liggen op € 94,16.  

We hebben moeten constateren dat het verschil tussen de uitvraag en de validatie 
significant is en dat, net als bij consultatie en screening, een verhoging van het uurloon met 
10%9 verdedigbaar is. We hebben besloten een correctie productiviteit wenselijk en 
verhogen deze van 52% naar 60%. We zien in dit geval geen reden om een correctieopslag 
toe te passen. Op basis van deze berekeningen komen we uit op een tarief voor 2023 van 
€ 89,09 per uur voor alle vormen van intensief systeemgerichte ambulante producten.  

De regio lekstroom wil producten zoals MST, MDFT etc. als traject inkopen. De regio 
lekstroom dient in haar productomschrijvingen en inkoopdocumenten nog een slag te 
maken door de duur van trajecten nader te definiëren. Het bovenstaande tarief is het 
fundament waarop de trajecten kunnen worden berekend.  

Inzake innovatie groepstrainingen en casusregie hebben we geen wijzigingen in de 
tarieven geconstateerd nog aan of opmerkingen. We adviseren om voor deze producten 
de voorlopige tarieven te handhaven.  

We adviseren om voor deze producten de onderstaande tarieven te gebruiken: 

• Intensief systeemgerichte ambulante producten: € 89,09 per uur 
• Innovatie groepstrainingen: € 82,50 per uur 
• Casusregie: 104,00 per uur 

 
9 In de validatie is door enkele deelnemers een alternatieve berekening voorgesteld. Deze berekening hebben we niet 
overgenomen omdat de grondslag ontbreekt, maar het verschil tussen de twee rekenmethodes was rond de 10%. 
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Bijlage A: Categorie 1 - Consultatie en screening 
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 9 respondenten 

CAO Cao jeugdzorg (4); andere cao (2), geen cao (2), cao GGZ (1) 

Gecontracteerd/nieuw 7 gecontracteerde partijen, 2 geïnteresseerde partijen 

Inschaling CS regulier (per maand) Mediaan € 3.836,-  

Inschaling CS Zwaar (per maand) Mediaan € 4.330,- 

BIG-SKJ CS Regulier: BIG (1), SKJ (9) 

CS Zwaar: BIG (4); SKJ (8) 

Inzet geschool personeel CS Regulier: HBO (2), HBO+ (4), WO (3) 

CS Zwaar: HBO+ (4), WO (4) 

Cliënt gebonden tijd CS Regulier: CCT (58,3%), I-CGT (24,9%), N-CGT (16,9%) 

CS Zwaar: CCT (53,2%), I-CGT (26,6%), N-CGT (18,2%) 

Indicatie aanvullende kosten Productiviteit (41,7%10); overhead (22,4%); innovatie en scholing (16,4%), risico (7,3%), reiskosten (6,8%), 
marge (5,3%)  

 
  

 
10 Voor de productiviteit hebben we een hiaat ontdekt in de uitvraag, waardoor dit percentage niet volledig betrouwbaar is. Daarom hebben we 
voor productiviteit de balans directe tijd (indirect cliëntgebonden tijd) – indirecte (niet cliëntgebonden tijd) tijd genomen. 
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Categorie 1: Consultatie en screening (na validatie) 
  CS Regulier CS Zwaar 

Opbouw % Bedrag % Bedrag 

Bruto uurloon (2022)   € 27,05   € 30,54 

Vakantiegeld 8,00% € 2,16 8,00% € 2,44 

Eindejaarsuitkering 8,30% € 2,25 8,30% € 2,53 

Totaal bruto uurloon 
 

€ 31,46   € 35,51 

Sociale lasten 35,00% € 11,01 35,00% € 12,43 

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten 
 

€ 42,47   € 47,94 

Correctie voor productiviteit 41,70% € 17,71 46,80% € 22,44 

Opslag voor overhead 24,70% € 10,49 24,70% € 11,84 

Opslag voor overige kosten 7,60% € 3,23 7,60% € 3,64 

Opslag voor risico 2,00% € 0,85 2,00% € 0,96 

Opslag voor innovatie en scholing 16,40% € 6,96 16,40% € 7,86 

Voorlopige kostprijzen (2023) 
 

€ 81,71   € 94,69 

Marge 2,00% € 1,63 2,00% € 1,89 

Tarieven producten   € 83,34   € 96,58 

Voorlopige tarief: Consultatie en screening (2023) € 96,58 

 
  



 

26 

www.vandamoosterbaan.nl  

Bijlage B: Categorie 2 – Begeleiding  
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 18 respondenten 

CAO Cao Jeugdzorg (5); Andere cao (5), geen cao (3), cao GGZ (2), cao Gehandicaptenzorg (2), cao zorg 
en welzijn (1) 

Gecontracteerd/nieuw 16 gecontracteerde partijen, 2 geïnteresseerde partijen 

Inschaling licht (per maand) Mediaan € 3.222,-  

Inschaling midden (per maand) Mediaan € 3.359,- 

Inschaling zwaar (per maand) Mediaan € 3.664,-  

Inschaling BH overig licht (per maand) Mediaan € 3.961,- 

BIG-SKJ Licht BIG (2), SKJ (8) 

Midden BIG (3), SKJ (13) 

Zwaar BIG (3), SKJ (16) 

BH overig licht BIG (1), SKJ (8)  

Inzet geschool personeel Licht: MBO (7), HBO (1), HBO+ (3), WO (1) 

Midden: MBO (1), HBO (7), HBO+ (5), WO (1) 

Zwaar: HBO (5), HBO+ (9), WO (2) 

BH overig licht: HBO (1), HBO+ (4), WO (3) 

Cliënt gebonden tijd Licht: CCT (70%), I-CGT (15,5%), N-CGT (14,5%) 

Midden: CCT (69,3%), I-CGT (17,3%), N-CGT (13,4%) 

Zwaar: CCT (62,7%), I-CGT (20,4%), N-CGT (16,9%) 

BH overig licht: CCT (64,9%), I-CGT (20,6%), N-CGT (14,6%) 

Aanvullende kosten Productiviteit (52,7%); overhead (21,7%); innovatie en scholing (11,1%), risico (4,6%), reiskosten 
(6,3%), marge (3,7%)  
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Categorie 2: Begeleiding (na validatie) 
 Begeleiding  

individueel licht 

Begeleiding  

individueel  

midden (A) 

Begeleiding  

individueel  

zwaar 

Begeleiding  

individueel  

midden (B) 
voorheen behandeling overig licht   

Opbouw % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag 

Bruto uurloon (2022) 
 

 € 22,72  
 

 € 23,68  
 

 € 25,84  
 

 € 25,39  

Vakantiegeld 8,00%  € 1,82  8,00%  € 1,89  8,00%  € 2,07  8,00%  € 2,03  

Eindejaarsuitkering 8,30%  € 1,89  8,30%  € 1,97  8,30%  € 2,14  8,30%  € 2,11  

Totaal bruto uurloon 
 

 € 26,42  
 

 € 27,54  
 

 € 30,05  
 

 € 29,53  

Sociale lasten 35,00%  € 9,25  35,00%  € 9,64  35,00%  € 10,52  35,00%  € 10,33  

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten 
 

 € 35,66  
 

 € 37,18  
 

 € 40,57  
 

 € 39,86  

Correctie voor productiviteit 30,00%  € 10,70  30,70%  € 11,42  37,30%  € 15,13  35,10%  € 13,99  

Opslag voor overhead 24,70%  € 8,81  24,70%  € 9,18  24,70%  € 10,02  24,70%  € 9,85  

Opslag voor overige kosten 7,60%  € 2,71  7,60%  € 2,83  7,60%  € 3,08  7,60%  € 3,03  

Opslag voor risico 2,00%  € 0,71  2,00%  € 0,74  2,00%  € 0,81  2,00%  € 0,80  

Opslag voor innovatie en scholing 11,10%  € 3,96  11,10%  € 4,13  11,10%  € 4,50  11,10%  € 4,42  

Voorlopige kostprijzen (2023) 
 

 € 62,55  
 

 € 65,48  
 

 € 74,12  
 

 € 71,95  

Marge 2,00%  € 1,25  2,00%  € 1,31  2,00%  € 1,48  2,00%  € 1,44  

Tarieven producten 
 

 € 63,81  
 

 € 66,79  
 

 € 75,60  
 

 € 73,39  

Correctie toelage      € 10,00   

Voorlopige tarieven (2023)                      € 63,81                       € 66,79                      € 85,60                          € 73,39 
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Bijlage C: Categorie 3 – Behandeling 
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 7 respondenten 

CAO Cao Jeugdzorg (2); Andere cao (1), geen cao (1), cao GGZ (2), cao Gehandicaptenzorg (1) 

Gecontracteerd/nieuw 7 gecontracteerde partijen 

Inschaling BH D-J&O (per maand) Mediaan € 4.255,-  

Inschaling BH S-J&O: (per maand) Mediaan € 4.358,- 

Inschaling BH Sp-J&O-KmB: (per 
maand) 

Mediaan € 4.344,- 

BIG-SKJ BH D-J&O: BIG (2), SKJ (6) 

BH S-J&O: BIG (1), SKJ (4) 

BH Sp-J&O-KmB: SKJ (3); 

Inzet geschool personeel BH D-J&O: HBO (1), HBO+ (2), WO (2) 

BH S-J&O: HBO+ (3), WO (2) 

BH Sp-J&O-KmB: WO (3) 

Cliënt gebonden tijd BH D-J&O: CCT (53,6%), I-CGT (27,7%), N-CGT (16,7%) 

BH S-J&O: CCT (42,5%), I-CGT (35,8%), N-CGT (21,8%)  

BH Sp-J&O-KmB: CCT (41%), I-CGT (30,5%), N-CGT (28,5%) 

Aanvullende kosten Productiviteit (62,4%); overhead (23,1%); innovatie en scholing (6,0%), risico (2,0%), reiskosten (4,4%), 
marge (2,0%)  
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Categorie 3: Behandeling (na validatie) 

  Behandeling  

specifiek J&O  

Behandeling  

en diagnostiek  

Behandeling  

specialistische J&O/Kmb  

Opbouw % Bedrag % Bedrag % Bedrag 

Bruto uurloon (2022)    €      27,28     €     27,94     €      30,64  

Vakantiegeld 8,00%  €        2,18  8,00%  €       2,24  8,00%  €        2,45  

Eindejaarsuitkering 8,30%  €        2,26  8,30%  €       2,32  8,30%  €        2,54  

Totaal bruto uurloon    €    31,73     €   32,49     €    35,63  

Sociale lasten 35,00%  €      11,10  35,00%  €     11,37  35,00%  €      12,47  

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten    €    42,83     €   43,87     €    48,10  

Correctie voor productiviteit 57,50%  €      24,63  46,40%  €     20,35  59,00%  €      28,38  

Opslag voor overhead 24,70%  €      10,58  24,70%  €     10,84  24,70%  €      11,88  

Opslag voor overige kosten 7,60%  €        3,26  7,60%  €       3,33  7,60%  €        3,66  

Opslag voor risico 2,00%  €        0,86  2,00%  €       0,88  2,00%  €        0,96  

Opslag voor innovatie en scholing 6,00%  €        2,57  6,00%  €       2,63  6,00%  €        2,89  

Voorlopige kostprijzen (2023)    €    84,72     €   81,90     €    95,86  

Marge 2,00%  €        1,69  2,00%  €       1,64  7,00%  €        6,71  

Tarieven producten    €    86,41     €   83,54     €  102,57  

Voorlopige tarief (2023) €102,57 
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Bijlage D: Categorie 4 - Intensieve en specialistische behandeling  
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 15 respondenten 

CAO Cao Jeugdzorg (2); Andere cao (1), geen cao (3), cao GGZ (9) 

Gecontracteerd/nieuw 15 gecontracteerde partijen 

Inschaling Regulier (per maand) Mediaan € 4.430, -  

Inschaling Specialistisch (per maand) Mediaan € 5.380, - 

Inschaling Hoog specialistisch + (per 
maand) 

Er is een gemiddelde genomen van het tarief productcodes van andere regio’s die vergelijkbaar 
zijn met Hoog Specialistisch. Dat heeft geleid tot een bedrag van onderstaande tabel. 

De uitvraag heeft onvoldoende input opgeleverd om dit bedrag te berekenen. 

BIG-SKJ Regulier: BIG (10); SKJ (10)  

Specialistisch: BIG (10); SKJ (7)  

Hoog specialistisch+: BIG (2) 

Inzet geschool personeel Regulier: WO (11) 

Specialistisch: WO (10) 

Hoog specialistisch+: WO (2) 

Cliënt gebonden tijd Regulier: CCT (60,5%), I-CGT (25,7%), N-CGT (13,7%) 

Specialistisch: CCT (55,3%), I-CGT (27,7%), N-CGT (17,0%)  

Hoog specialistisch+: CCT (40,5%), I-CGT (38,0%), N-CGT (21,5%) 

Aanvullende kosten Productiviteit (52,8%); overhead (21,3%); innovatie en scholing (11,1%), risico (6,9%), reiskosten 
(3,1%), marge (4,7%)  
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Categorie 4: Intensieve en specialistische behandeling (na validatie) 
 Regulier Specialistisch Hoog specialistisch + 

Opbouw % Bedrag % Bedrag % Bedrag 

Bruto uurloon (2022)    €      34,07     €     41,39     €      44,30  

Vakantiegeld 8,00%  €        2,73  8,00%  €       3,31  8,00%  €        3,54  

Eindejaarsuitkering 8,30%  €        2,83  8,30%  €       3,44  8,30%  €        3,68  

Totaal bruto uurloon    €    39,62     €   48,13     €    51,53  

Sociale lasten 35,00%  €      13,87  35,00%  €     16,85  35,00%  €      18,03  

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten    €    53,49     €   64,98     €    69,56  

Correctie voor productiviteit 38,80%  €      20,75  38,80%  €     25,21  62,00%  €      43,13  

Opslag voor overhead 24,70%  €      13,21  24,70%  €     16,05  24,70%  €      17,18  

Opslag voor overige kosten 7,60%  €        4,07  7,60%  €       4,94  7,60%  €        5,29  

Opslag voor risico 2,00%  €        1,07  2,00%  €       1,30  2,00%  €        1,39  

Opslag voor innovatie en scholing 11,10%  €        5,94  11,10%  €       7,21  11,10%  €        7,72  

Voorlopige kostprijs (2023)    €    98,53     € 119,70     €  144,27  

Marge 2,00%  €        1,97  2,00%  €       2,39  2,00%  €        2,89  

Tarieven producten    €  100,50     € 122,09     €  147,15  

Voorlopige tarieven (2023)                          € 100,50                           € 122,09                              € 147,15 
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Bijlage E: Categorie 5 – Dyslexie 
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 4 respondenten 

CAO Cao GGZ (2), andere cao (1), geen cao (1),  

Gecontracteerd/nieuw 4 gecontracteerde partijen 

Inschaling dyslexie (per maand) Mediaan € 3.836,-  

BIG-SKJ Dyslexie: BIG (4); SKJ (4) 

Inzet geschool personeel Dyslexie: WO (4) 

Client gebonden tijd Dyslexie: CCT (68,8%), I-CGT (29,3%), N-CGT (2,0%) 

Aanvullende kosten Productiviteit (46,0%); overhead (22,3%); innovatie en scholing (13,0%), risico (6,0%), reiskosten 
(8,0%), marge (4,8%)  

 
  



 

33 

www.vandamoosterbaan.nl  

 

Categorie 5: Dyslexie (na validatie) 
  Dyslexie 

Opbouw % Bedrag 

Bruto uurloon (2022)    € 23,70  

Vakantiegeld 8,00%  € 1,90  

Eindejaarsuitkering 8,30%  € 1,97  

Totaal bruto uurloon    € 27,56  

Sociale lasten 35,00%  € 9,65  

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten    € 37,21  

Correctie voor productiviteit 31,20%  € 11,61  

Opslag voor overhead 24,70%  € 9,19  

Opslag voor overige kosten 7,60%  € 2,83  

Opslag voor risico 2,00%  € 0,74  

Opslag voor innovatie en scholing 13,00%  € 4,84  

Voorlopige kostprijs (2023)    € 66,42  

Marge 2,00%  € 1,33  

Tarief product                              € 67,75 

Voorlopige tarief (2023)                              € 96,60 
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Bijlage F: Categorie 6- Intensief systeemgerichte ambulante producten (ISRP) 
Onderwerpen Resultaten 

Aantal respondenten 6 respondenten 

CAO Cao Jeugdzorg (3), geen cao (1), cao-gehandicaptenzorg (1), cao Zorg en Welzijn (1) 

Gecontracteerd/nieuw 6 gecontracteerde partijen 

Diensten  MDFT (3), overige diensten (3) 

Voorbeelden van overige diensten: 

• CLAS (HBO+), TOP (WO), Contextueel therapie (HBO+), PMTO (HBO+)  
• Opnieuw verbinden in complexe scheiding-maatwerk, Triple P  
• ONS en Parallel Ouderschap; hoog conflictscheiding 

Inschaling ISRP (per maand) Mediaan € 3.774, -  

BIG-SKJ ISRP: BIG (1); SKJ (9) 

Inzet geschool personeel ISRP-MDFT: HBO+ (1), WO (2) 

ISRP-overige diensten: HBO (1), HBO+ (1), WO (2) 

Client gebonden tijd ISRP-MDFT: CCT (46,0%), I-CGT (32,3%), N-CGT (21,7%) 

ISRP-overige diensten: CCT (62,3%), I-CGT (26,0%), N-CGT (11,8%) 

Aanvullende kosten Productiviteit (53,8%); overhead (23,3%); innovatie en scholing (8,8%), risico (4,8%), reiskosten (6,3%), 
marge (2,8%)  
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Categorie 6: Intensief systeemgerichte ambulante producten (na validatie) 
Opbouw % Bedrag 

Bruto uurloon (2022)    €      26,61  

Vakantiegeld 8,00%  €        2,13  

Eindejaarsuitkering 8,30%  €        2,21  

Totaal bruto uurloon    €    30,95  

Sociale lasten 35,00%  €      10,83  

Totaal bruto uurloon incl. sociale lasten    €    41,78  

Correctie voor productiviteit 60,00%  €      25,07  

Opslag voor overhead 24,70%  €      10,32  

Opslag voor overige kosten 7,60%  €        3,18  

Opslag voor risico 2,00%  €        0,84  

Opslag voor innovatie en scholing 8,80%  €        3,68  

Voorlopige kostprijs (2023)    €    84,85  

Marge 5,00%  €        4,24  

Tarief product    €    89,09  

Voorlopige tarief (2023)                                                  € 89,09 
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