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Inleiding 
 

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (hierna te noemen als de OWO 
gemeenten) hebben zorgaanbieders gecontracteerd voor het leveren van WMO-diensten. Per 1 
januari 2020 is de nieuwe aanbesteding gegund aan de zorgaanbieders en is de systematiek voor de 
opbouw van de reële prijs vastgesteld. Dit is vastgelegd in het rapport ‘Maatwerkvoorzieningen 
WMO 2020 Reële Prijs’. 
 
Voor de berekening van de reële prijs 2021 is dezelfde systematiek gehanteerd als voor 2020. Tevens 
is deze gespiegeld aan de systematiek van Actis/VNG. In overleg met de drie gemeenten is 
afgesproken dat we de huidige systematiek blijven hanteren. De huidige systematiek biedt een 
duidelijk inzichtelijk overzicht biedt van de opbouw van de reële prijs.  Hiervoor is wel de Actis/VNG 
systematiek  in ogenschouw genomen. Dit rapport is dan ook een aanvulling op het hierboven 
genoemde rapport. 
 
Op 21 januari 2020 is er een uitspraak van het gerechtshof over reële prijzen ondersteuning bij het 
voeren van een huishouden gedaan. Deze uitspraak houdt in dat de CAO stijgingen worden 
meegenomen in de berekening van de reële prijs en dat een algemene indexatie niet volstaat. 
Zodoende zijn de tarieven voor 2021 aangepast als gevolg van CAO wijzigingen in 2020.  
Als er weer een CAO wijzigingen plaatsvinden zullen deze opnieuw tegen het licht worden gehouden.  
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Samenvatting 
 

In tabel 1 worden de maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2021 weergegeven. In de tweede kolom 
wordt het tarief van 2021 vermeld. De derde kolom geeft de eenheid tijd weer van de 
maatwerkvoorzieningen. Bij de verwerking van de prijzen in het declaratiesysteem wordt een prijs 
deelbaar door 60 gehanteerd, om prijzen met 2 decimalen te verkrijgen. Zodoende zijn de tarieven 
per uur en per dagdeel op een veelvoud van 60 afgerond.  
 

 

Tabel 1: Maatwerkvoorzieningen reële prijs WMO 2021.  
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Reële prijs ondersteuning bij het voeren van een huishouden 
 
Tarief 2021 
In de berekening is uitgegaan van trede 2 conform planning 2020. 
Door CAO-wijzigingen in 2020 wordt het tarief € 28,20. Zie hierbij de berekening. 
 

 
 
Tabel 2: Opbouw reële prijs ondersteuning bij het voeren van een huishouden 2021. 
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Reële prijs individuele begeleiding en individuele begeleiding plus 
 
Tarief 2021 
Door CAO-wijzigingen in 2020 wordt het tarief voor individuele begeleiding € 43,80 en voor 
individuele begeleiding plus € 66,60. 
Zie hierbij de berekening. 
 

 

Tabel 3: Opbouw reële prijs individuele begeleiding en individuele begeleiding plus 2021. 
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Reële prijs dagbesteding en dagbesteding plus 
 
Tarief 2021 
Door CAO-wijzigingen in 2020 wordt het tarief voor dagbesteding € 32,40 en voor dagbesteding plus 
€ 52,20. Zie hierbij de berekening. 
 

 

Tabel 4: Opbouw reële prijs dagbesteding en dagbesteding plus 2021. 
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Reële prijs arbeidsmatige groepsbegeleiding en activerende 

groepsbegeleiding 
 
Tarief 2021 
Door CAO-wijzigingen in 2020 wordt het tarief voor arbeidsmatige groepsbegeleiding € 32,40 en voor 
activerende groepsbegeleiding € 43,20. Zie hierbij de berekening. 
 

 

Tabel 5: Opbouw reële prijs arbeidsmatige groepsbegeleiding en activerende groepsbegeleiding 2021. 
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Reële prijs kortdurend verblijf 
 
Tarief 2021 
Het tarief voor kortdurend verblijf is enerzijds aangepast als gevolg van CAO-wijzigingen in 2020, 
anderzijds zijn de hotelkosten aangepast o.b.v. het prijsindexcijfer voor de materiële kosten van 
1,73% (bron NZA) 
 

 

Tabel 6: Opbouw reële prijs kortdurend verblijf 2021. 
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Reële prijs vervoersdiensten en rolstoelvervoer 
 
Tarief 2021 
Het tarief voor vervoersdiensten en rolstoelvervoer is enerzijds aangepast als gevolg van CAO-
wijzigingen in 2020 anderzijds zijn de  autokosten per kilometer aangepast o.b.v. het prijsindexcijfer 
voor de materiële kosten van 1,73% (bron NZA) 
 

 
 
Tabel 7: Opbouw reële prijs vervoersdiensten en rolstoelvervoer 2021. 

 


