
Toelichting

Per product  waarvoor u inschrijft (Producten Jeugd Midden-Limburg)  willen we graag inzicht in de 

opbouw van uw kostprijs voor dat product. Geef in het tabblad aan voor welk product u de opbouw van 

uw kostprijs heeft toegevoegd. Indien u inschrijft voor meerdere producten en de kostprijzen zijn 

verschillend, maak dan per product een nieuw tabblad aan en geef per tabblad aan welk product het 

betreft.  Als u inschrijft voor meerdere producten, maar de producten hebben dezelfde kostprijsopbouw, 

dan hoeft u maar één berekening in te vullen waarbij u aangeeft voor welke producten deze 

Ad 1 Bruto uurtarief

Aanbieders leveren per product aan hoe de opbouw van de kostprijs eruit ziet op basis van de CAO waar zij 

onder vallen. De CAO en de FWG-schaal (functiewaardering) is voor de aanbieders de basis voor de 

berekening van zijn personele kosten en is voor de gemeenten het uitgangspunt. Per product worden in het 

beoordelingsmodel de voor dat product gebruikelijke FWG-schalen gehanteerd. 

Ad 2 Werkgeverslasten

Op grond van de toepasselijke CAO en de vigerende fiscale wetgeving.

Ad 3 Overheadopslag

Onder overhead wordt hier verstaan alle activiteiten en kosten die voortkomen uit de werkzaamheden van 

de aanbieder en die niet kunnen worden toegerekend aan direct inzetbare klanturen. In het rekenmodel zijn 

de verschillende componenten opgenomen.

Ad 4 Niet-cliëntgebonden uren
Onder cliëntgebonden uren wordt hier verstaan het aantal netto inzetbare uren per voltijdse medewerker. 

Niet-cliëntgebonden uren zijn bijvoorbeeld verlof, vergrijzingsuren, verzuim, overleg etc. Voor de berekening 

van de niet-cliëntgebonden uren zijn aparte tabbladen opgenomen.

Ad 5 Overige opslagen 

Bijvoorbeeld weerstandsvermogen, reserves, risico-opslag.



Opbouw van de kostprijs: Individuele Begeleiding+ADL

Percentage Geef een toelichting op het ingevulde percentage

Bruto uurtarief

Vakantiegeld € 0,00

Eindejaarsuitkering € 0,00

Onregelmatigheidstoeslag € 0,00

Levensloop € 0,00

Bruto uurtarief incl. toeslagen € 0,00

Werkgeverslasten (NB. Percentage invullen) € 0,00

Uurtarief + werkgeverslasten € 0,00

Directe kosten (materialen) € 0,00

Algemene kosten € 0,00

Onderhoud € 0,00

Energie € 0,00

Automatisering € 0,00

Dotaties en vrijvalvoorzieningen € 0,00
Leidinggevenden/staf gerelateerd aan 

directe ondersteuning € 0,00

Kapitaallasten € 0,00

Opleidingskosten € 0,00
Overige overheadopslag (NB. Percentage 

invullen) € 0,00

Niet-cliëntgebonden uren #DEEL/0! #DEEL/0! Via tabblad uren

Uurtarief + overheadopslag € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Uurtarief incl. opslagen € 0,00

Dit rekenmodel heeft betrekking op:

Instructie: Geef aan op welk product/welke producten dit rekenmodel betrekking heeft (Begeleiding Individueel en/of ADL, in 

combinatie met de betreffende grondslag)

Product

Benoem hier de producten



Nico Adriaans Stichting

Clientgebonden uren norm 2014

uren

Bruto capaciteit per jaar bij 36 urige werkweek  maanden x uren -          

Percentage ziekteverzuim -                     

-          
Af:

uren verlof CAO

opslag voor 55+ uren/levensloop etc. -                     

opslag ouderschapsverlof -                     

opslag bijzonder verlof -                     

uren feestdagen

uren op werkdagen -          
 

uren opleiding  

uren overleg niet client gebonden  

indirecte, clliëntgebonden uren  

cliëntgebonden reistijd  

……  

…….  

 -          

Aantal direct cliëntgebonden uren -          

Percentage cliëntgebonden uren #DEEL/0!

Berekening direct clientgebonden uren per fte



Opbouw van de kostprijs: Begeleiding Groepsverband

Percentage Geef een toelichting op het ingevulde percentage

Bruto uurtarief

Vakantiegeld € 0,00

Eindejaarsuitkering € 0,00

Onregelmatigheidstoeslag € 0,00

Levensloop € 0,00

Bruto uurtarief incl. toeslagen € 0,00

Werkgeverslasten (NB. Percentage 
invullen) € 0,00

Uurtarief + werkgeverslasten € 0,00

Directe kosten (materialen) € 0,00

Algemene kosten € 0,00

Onderhoud € 0,00

Energie € 0,00

Automatisering € 0,00

Dotaties en vrijvalvoorzieningen € 0,00
Leidinggevenden/staf gerelateerd aan 
directe ondersteuning € 0,00

Kapitaallasten € 0,00

Opleidingskosten € 0,00
Overige overheadopslag (NB. Percentage 
invullen) € 0,00

Vervoerscompent vervoer cliënten € 0,00

Niet-cliëntgebonden uren #DEEL/0! #DEEL/0! Via tabblad uren

Uurtarief + overheadopslag € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Uurtarief incl. opslagen € 0,00

Dagdeel (4 uur) € 0,00

Grote groep (aantal personen)

Dagdeeltarief incl. opslagen #DEEL/0!

Dit rekenmodel heeft betrekking op:

Instructie: Geef aan op welk product/welke producten dit rekenmodel betrekking heeft (Begeleiding Groep in combinatie met de 

betreffende grondslag)

Benoem hier de producten

Product



Nico Adriaans Stichting

Clientgebonden uren norm 2014

uren

Bruto capaciteit per jaar bij 36 urige werkweek  maanden x uren -          

Percentage ziekteverzuim -                     

-          
Af:

uren verlof CAO

opslag voor 55+ uren/levensloop etc. -                     

opslag ouderschapsverlof -                     

opslag bijzonder verlof -                     

uren feestdagen

uren op werkdagen -          
 

uren opleiding  

uren overleg niet client gebonden  

indirecte, clliëntgebonden uren  

cliëntgebonden reistijd  

……  

…….  

 -          

Aantal direct cliëntgebonden uren -          

Percentage cliëntgebonden uren #DEEL/0!

Berekening direct clientgebonden uren per fte



Opbouw van de kostprijs: Kortdurend verblijf

Percentage Geef een toelichting op het ingevulde percentage

Bruto uurtarief

Vakantiegeld € 0,00

Eindejaarsuitkering € 0,00

Onregelmatigheidstoeslag € 0,00

Levensloop € 0,00

Bruto uurtarief incl. toeslagen € 0,00

Werkgeverslasten (NB. Percentage 
invullen) € 0,00

Uurtarief + werkgeverslasten € 0,00

Directe kosten (materialen) € 0,00

Algemene kosten € 0,00

Onderhoud € 0,00

Energie € 0,00

Automatisering € 0,00

Dotaties en vrijvalvoorzieningen € 0,00
Leidinggevenden/staf gerelateerd aan 
directe ondersteuning € 0,00

Kapitaallasten € 0,00

Opleidingskosten € 0,00
Overige overheadopslag (NB. Percentage 
invullen) € 0,00

Niet-cliëntgebonden uren #DEEL/0! #DEEL/0! Via tabblad uren

Uurtarief + overheadopslag € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Overige opslagen € 0,00

Uurtarief incl. opslagen € 0,00

Etmaaltarief incl. opslagen (24 uur) € 0,00

Dit rekenmodel heeft betrekking op:

Instructie: Geef aan op welk product/welke producten dit rekenmodel betrekking heeft (kortdurend verblijf in combinatie met de 

betreffende grondslag).

Product

Benoem hier de producten



Nico Adriaans Stichting

Clientgebonden uren norm 2014

uren

Bruto capaciteit per jaar bij 36 urige werkweek  maanden x uren -          

Percentage ziekteverzuim -                     

-          
Af:

uren verlof CAO

opslag voor 55+ uren/levensloop etc. -                     

opslag ouderschapsverlof -                     

opslag bijzonder verlof -                     

uren feestdagen

uren op werkdagen -          
 

uren opleiding  

uren overleg niet client gebonden  

indirecte, clliëntgebonden uren  

cliëntgebonden reistijd  

……  

…….  

 -          

Aantal direct cliëntgebonden uren -          

Percentage cliëntgebonden uren #DEEL/0!

Berekening direct clientgebonden uren per fte


