
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte Dienstverlener, 
 
 
Tijdens de fysieke overlegtafel (FOT) van 21 september 2017 hebben wij u een voorstel gedaan voor 
de tarieven HbH 2018. Op dit voorstel hebben wij van verschillende dienstverleners een schriftelijke 
reactie ontvangen. Hierbij delen wij u mede dat wij op basis daarvan tot de volgende tarieven zijn 
gekomen: 
 

 HbH1 € 22,96  
+2% (index) en afronding naar boven i.v.m. invoering iWmo 

 HbH2 € 26,68 
+2% (index) en afronding naar boven i.v.m. invoering iWmo 

 
In deze brief lichten wij graag toe hoe deze tarieven tot stand zijn gekomen.  
 
Uitgangspunten tarieven HbH 
In 2016 heeft er in samenwerking met de dienstverleners een zorgvuldig traject plaatsgevonden om 
de opbouw van de tarieven HbH1 en HbH2 te bepalen (in het kader van de aanbesteding) en de 
tarieven 2017 vast te stellen. Dit heeft geleid tot tarieven die passen binnen de Code verantwoordelijk 
marktgedrag thuisondersteuning, en daarmee gebaseerd zijn op een reële kostprijs. 
 
Algemeen uitgangspunt is dat we gedurende de contractperiode de in 2016 bepaalde opbouw voor de 
tarieven niet wijzigen. Wel kijken we jaarlijks of we de tarieven indexeren. Eventuele indexering vindt 
plaats op basis van de indexen van het voorgaande jaar, conform het Centraal Economisch Plan. Dit 
betekent dat wij niet zonder meer alle cao loonstijgingen volgen, maar landelijke indexcijfers hanteren 
op basis van de ontwikkelingen in de markt.  
 
Indexering voor tarieven 2018 
Zoals tijdens de FOT al benoemd indexeren we de tarieven. Hierbij passen we de methode toe die 
ook is gehanteerd in de vorige overeenkomst, namelijk: 
 

 Index is opgebouwd uit 80% loonindexering (OVA = overheidsbijdrage in 
arbeidskostenontwikkeling) en 20% prijsindex van het voorgaande jaar. 

 Voor tarieven 2018 wordt dus teruggegrepen op de waarde van deze indexen in 2017 (medio 
juli, conform het Centraal Economisch Plan): 

Loonindex  2,04% 

Prijsindex 1,87% 

Gewogen 2,00% 

Bron: https://www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/ 
 
 
Op basis van bovenstaande index stijgen de tarieven HbH met 2% en zou het tarief voor HbH1 
uitkomen op € 22,95 en HbH2 op € 26,67. Echter, deze onafgeronde tarieven bemoeilijken de 
invoering van iWmo (deelbaarheid leidt tot meer dan het maximale aantal van twee decimalen).  
 
  

https://www.nza.nl/regelgeving/prijsindexcijfers/


Invoering iWmo 
In het regeerakkoord is opgenomen dat iWmo de standaard wordt in het sociaal domein met het oog 
op administratieve lastenverlichting. Net als de rijksoverheid hechten wij aan het verlagen van de 
administratieve lasten en daarom hebben we gezocht naar een oplossing voor de afrondingskwestie 
binnen iWmo.  
 
In de laatste FOT gingen wij er nog vanuit dat de enige oplossing bestond uit het hanteren van 
tarieven die deelbaar zijn door 60. We zagen toen ook dat dit voor de tarieven leidde tot zeer grote 
afrondingsverschillen, naar boven of naar beneden. Inmiddels is helder geworden dat het probleem 
ook op een andere manier kan worden opgelost, namelijk door tarieven te hanteren die deelbaar zijn 
door 4. Daarbij wordt er geïndiceerd en gefactureerd in hele kwartieren (blokken van  
15 minuten). Het systeem kan zo het uurtarief altijd omrekenen naar een totaal bedrag met maximaal 
twee cijfers achter de komma (zie voor een nadere technische toelichting de bijlage). 
 
Op deze manier is afronding van de geïndexeerde tarieven á € 22,95 voor HbH1 en € 26,67 voor 
HbH2 nog steeds noodzakelijk, maar is het verschil minder groot.  
 
Tarieven HbH 2018 
Gelet op de schriftelijke reacties op ons eerste voorstel over de tarieven HbH 2018, hebben wij 
besloten de tarieven in uw voordeel naar boven af te ronden. Het tarief HbH1 komt zodoende uit op  
€ 22,96 en het tarief van HbH2 op € 26,68. 
 
Verder is er door een aantal dienstverleners in de schriftelijke reactie gevraagd hoe wij omgaan met 
de mogelijke (forse) stijging van de cao-lonen in de loop van 2018 (mede door het instellen van schaal 
15 voor HbH1). Zoals benoemd tijdens de FOT van 21 september hanteren wij in principe de 
systematiek waarbij we indexeren op basis van het voorgaande jaar. We vinden het nu dan ook nog te 
vroeg om op wijzigingen in 2018 te anticiperen. Uiteraard zullen wij met elkaar in gesprek gaan als de 
aangekondigde wijzigingen een feit worden.    
 
Tot slot 
De tarieven zoals in deze brief aan u medegedeeld worden ambtelijk voorgesteld aan de colleges van 
B en W van de verschillende gemeenten. De tarieven zijn dus onder voorbehoud van goedkeuring 
door de colleges.  
 
Indien gewenst, lichten wij ons besluit graag toe tijdens de komende FOT op 23 november 2017. 
Graag tot dan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de DGOWW-gemeenten, 
 
H. Stam – gemeente Drimmelen 
C. Siemerink – gemeente Geertruidenberg 
K. Storm – gemeente Oosterhout 
M. Hanegraaf – gemeente Werkendam & gemeente Woudrichem 
 
 
 
 


