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MEMO 
 
Van: Erik Vermeeren      
 

Aan: Leden van het inkoopteam Hulp bij het Huishouden.  
(De Ronde Venen, Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort en Oudewater)  

 

Datum:  23-08-2012 
            
Betreft:  advies raadsbesluit basistarieven hulp bij het huishouden conform nieuwe wetgeving. 

 
 
AANLEIDING 
De Tweede- en ook de Eerste Kamer hebben op 20 maart 2012 ingestemd met het vaststellen van  
minimumtarieven voor huishoudelijke hulp, om onderbetaling en ondermaatse zorg te voorkomen. Het 
voorstel was van SP Tweede Kamerlid Renske Leijten, en oorspronkelijk ingediend door Agnes Kant. 
De gemeenteraad stelt deze tarieven vast. 
 
Waar gaat het over: 

Huishoudelijk verzorging kent twee categorieën, waarvoor de basistarieven moeten worden 
vastgesteld: 
HH1  Hieronder wordt verstaan op de woning en de cliënt gerichte huishoudelijke werkzaamheden, 

bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk zoals kamers opruimen en planten verzorgen en zwaar 
huishoudelijk werk zoals stofzuigen en het reinigen van toilet en badkamer, indien nodig 
aangevuld met boodschappen doen, broodmaaltijden bereiden en kleding en linnengoed 
wassen en strijken. 
 

HH2 Hieronder wordt verstaan: categorie HH1 aangevuld met advies, instructie en voorlichting over 
huishoudelijk werk, organisatie van het huishouden (eventueel) aangevuld met regievoering. 

 
Naar aanleiding van de voorgenomen aanbesteding Hulp bij het huishouden, uitgevoerd in 
samenwerking met Inkoop Bureau Midden Nederland door de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde 
Venen, Woerden, Montfoort en Oudewater heeft IBMN een marktonderzoek uitgevoerd. 
Deze memo vat kort samen wat de uitkomsten zijn en tevens geeft IBMN advies met betrekking tot het 
minimum tarief. Dat wil zeggen dat leveranciers geen lagere prijs mogen aanbieden. 
 
Marktonderzoek: 
Welke vormen van tarieven worden gehanteerd verschilt per gemeente. 
 
We treffen onder meer de volgende vormen aan: 

 Minimum tarief (onder dit tarief mag niet worden geboden) 

 Maximum tarief (boven dit tarief mag niet worden geboden) 

 Minimum en maximum tarief: bieding moet liggen binnen de bandbreedte van het minimum en 
maximum. 

 Mixed tarief : een tarief voor de combinatie van verschillende soorten “percelen” (vormen van 
hulp bij het huishouden). 

 Gemiddeld tarief (soms een vast tarief, soms afhankelijk van de samenstelling van de 
dienstverlening) 

 Veiling systeem. Hierbij is in de regel een maximumgrens genoemd. Biedingen kunnen zich 
op of onder deze grens bewegen. 

 Zeeuws model (vaste prijs, onderscheiding tussen biedingen op kwaliteit) 

 Boskoops model (bestuurlijk aanbesteden, verschillende prijzen per aanbieder, nadruk op 
zorgleefplan) 

 Combinaties van systemen. 

In de vorige aanbesteding is door de gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater, Breukelen en 
Maarssen gekozen voor een mix tarief van HH1 en HH2. In de gemeenten De Ronde Venen en 
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Loenen is voor een afzonderlijk tarief gekozen voor HH1 en HH2. In deze voorgenomen aanbesteding 
wordt gekozen voor separate tarieven voor HH1 en voor HH2. 
 
Onderzoek bij diverse gemeenten wijst het volgende uit: 
- veel gemeenten hebben nog geen formeel besluit genomen omtrent minimumtarieven; 
- de betaalde tarieven lopen erg uiteen afhankelijk van de benadering (voor alleen platte  

schoonmaak kan een lager tarief gelden i.v.m. de CAO afspraken. 

Uit ons marktonderzoek is gebleken dat de range van de huidige tarieven liggen tussen  
€ 15,50 - € 21,50 voor HH1 en van € 21,50 - € 25,50 voor HH2. De organisatie Buurtdiensten heeft 
aangegeven dat het door hen gehanteerde tarief voor HH2 ligt tussen €22,75 en €24,00. 
 
De zorgverleners hanteren de CAO VVT

1
.Hulpen in de huishouding worden doorgaans ingeschaald 

op FWG 10. Een aantal aanbieders kiezen voor FWG 15. Gekozen is voor een gemiddeld tarief in de 
ervaringsschalen aangezien in werkelijkheid ook een mix van beginnende tot zeer ervaren 
medewerkers worden ingezet. 
 
De opbouw van een tarief bij deze vorm is als volgt: 

 CAO loon HH1 
(FWG10) 

CAO loon HH2 
(FWG15) 

A Loonsom € 9,36 tot €10,08 € 9,72 € 9.26 tot € 12,53 
  

€ 10,90 

B Werkgeverslasten   € 3,21  € 3,60 

C Vakantie/13
e
 maand   € 1,56  € 1,74 

D Overige kosten  € 1,81  € 1,98 

E Marge  € 1,70  € 1,90 

 Totaal 
 

 € 18,00  € 20,12 

 Advies tarief  € 18,00  € 20,12 

 
 
Het advies betreft minimum tarieven, dat wil zeggen dat we hieronder niet zullen inkopen. Dit geeft 
geen indicatie over de werkelijke tarieven die in de aanbesteding zullen worden gecontracteerd. 
 
 
 

ADVIES 
Wij stellen voor de volgende minimum tarieven door de gemeenteraad vast te laten stellen: 
 

Een minimum tarief HH1 van € 18,00 
 
Een minimum tarief HH2 van € 20,12 

 
Looptijd van deze afspraak is 5 jaar, 
met dien verstande dat CAO wijzigingen VVT voor het looncomponent (zijnde A+B+C)  zullen worden 
geïndexeerd, echter pas na goedkeuring van en in overleg met de opdrachtgevers. 
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