
Tarieven Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen in 2023 

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de prijsindex en loonkosten. 

Vertrekpunt is de wijze waarop het Rijk gemeenten compenseert voor de ontwikkeling van prijzen en 

loonkosten. De tarieven worden geïndexeerd aan de hand van het indexpercentage 

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)(peiljaar T-1) die ook door de NZA wordt 

gehanteerd. Zie hiervoor: Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten? | Nederlandse 

Zorgautoriteit (nza.nl). Het Centraal Planbureau berekent het indexeringspercentage voor personele 

kosten op basis van de CAO's en loonkostenontwikkeling in de markt. De gemeente kan, in het kader 

van reële kostprijzen volgens de AMVB, gemotiveerd afwijken. Dit wordt uiterlijk 1 oktober kenbaar 

gemaakt voorafgaand aan het volgende jaar. Dat betekent dat we voor het berekenen van de tarieven 

in 2023 het OVA percentage 2022 toepassen. Het OVA percentage voor 2022 bedraagt 4,42%. Dit is 

inclusief een ophoging met 1,13% in verband met de extra gelden die het ministerie van VWS in 

september 2021 beschikbaar heeft gesteld.  Het SWVO heeft deze 1,13% al doorberekend in de 

tarieven voor 2022. Dit betekent dat het OVA percentage voor 2023 4,42% -/- 1,13% = 3,29% wordt. 

De tarieven voor 2023 zien er dan als volgt uit:   

Tarieven Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning per bouwsteen 2023 

 

Bouwsteen                                                                            Budget per kalendermaand per cliënt   

 

Huishoudelijke Hulp Nieuw (HHN)                  €    272,81 

Huishoudelijke Hulp met een resultaatvolgend budget (HHR)                                               €    190,63 

Huishoudelijke Zorg (HZR)                                                                                                     €    403,01 

Begeleiding Thuis (BT)                                                                                                           €    676,61 

Begeleiding Thuis speciaal (BTS)                                                                                         €    849,63 

Begeleiding gericht op activering / dagbesteding (BD)                                                          €    733,33 

Begeleiding gericht op gespecialiseerde dagbesteding (BDS)                                           € 1.326,01 

Huishoudelijke Zorg/Individuele Begeleiding (HZib)                                                              €    535,04 

Begeleid leven (BL) (alleen actief in gemeente Schouwen-Duiveland)                              € 2.567,30 

Vervoer Dagbesteding Regulier (VD) (alleen voor cliënten van gemeente Veere)               €    149,00 

Vervoer Dagbesteding Regulier (VDB) (alleen voor cliënten van gemeente Veere)             €    242,14 

 

Bouwsteen                                                                                                                   Tarief per uur per cliënt 

 

Begeleiding Thuis Plusvariant (BTplus)                                                                                   €      57,82 

Begeleiding Thuis Speciaal Plusvariant (BTSplus)   €      78,43 

Huishoudelijke Hulp Plusvariant (HHNplus)                                                                             €      30,26 

Huishoudelijke Zorg Plusvariant (HZRplus)                                                                             €      32,87 

 

Bouwsteen                                                                                           Tarief voor de duur van beschikking 

 

 Waakvlam (WV) (ongeacht de duur van de indicatie)                                                     €    751,80 

 

Bouwsteen                                                                                                         Budget per etmaal per cliënt 

 

 Kortdurend Verblijf normaal (KV)                                                                                     €    160,28 

 Kortdurend Verblijf speciaal (KVS)                                        €    209,02 

 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten

