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TIPS VOOR KOSTPRIJSBEREKENING

Geen gelikte tools,
wel snel resultaat
In 1998 is met het regeerakkoord van Paars II de weg ingeslagen naar
een functiegerichte bekostiging voor de AWBZ. Geen CTG-tarieven meer
voor allerlei productieparameters, maar voor zeven functies. De AWBZinstellingen moeten straks voor de zorgproducten binnen elke functie
een tarief op de onderhandelingstafel leggen. Vanaf 2004 geldt dit alleen
nog voor extramurale zorgproducten, maar later ook voor de rest. Hoe
berekenen we nu een tarief voor al die zorgproducten? De Leite heeft
hiervoor een kostprijsmodel ontwikkeld en geeft enkele belangrijke tips
om zelf aan de slag te gaan.
Stichting de Leite bestaat uit circa zestig voorzieningen, die zorg leveren aan verstandelijk gehandicapten in de provincie Drenthe. Deze voorzieningen zijn
geclusterd in vier regio’s: Noord, Zuid Oost, Zuid
West, en Kind, Jeugd en Gezin. Naast de traditionele zorg als verblijf en dagbesteding worden door
De Leite diverse andere zorgvormen aangeboden,
zoals logeren, buitenschoolse opvang, thuisbegeleiding, etc. Voor deze zogeheten ‘extramurale zorgproducten’ dienen vanaf 2004 productie- én tariefafspraken met de zorgverzekeraar te worden
gemaakt. Voor de instelling zijn tariefafspraken een
nieuw fenomeen aan de onderhandelingstafel. Zijn

deze tarieven kostendekkend? Welke tarieven kunnen we afspreken? Welke strategie hanteren we
hierbij? Om op dit soort vragen een antwoord te
geven, is inzicht nodig in de kostenstructuur en het
kostenbeslag van elke zorgproduct. Binnen De Leite
is samen met Pentascope hiervoor een eigen kostprijsmodel ontwikkeld. Hiervoor is gekozen, omdat
andere op de markt verschenen kostprijsmodellen
niet voldoende tegemoet komen aan de specifieke
situatie van de instelling en evenveel ontwikkelingsinspanning vergen. Uniek aan dit model is dat de
kostprijzen modulair worden opgebouwd vanuit het
principe: De zorgvraag bepaalt het prijskaartje.
>
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STAP 1: Kostentoerekening naar de kostendragers

STAP 3: Kostprijzen van de zorgproducten
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Subproduct
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Figuur 2: Tarievenlijst
subproducten (de
tarieven zijn fictief)
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Denk in subproducten
Het zorgaanbod kent een scala aan zorgproducten,
die bestaan uit diverse componenten. Het ene zorgproduct bestaat alleen uit enkele uren begeleiding in
de thuissituatie, het andere zorgproduct is complexer qua zorgaanbod en bevat combinaties van
componenten. Een vraag als: “Hoeveel kost het als
mijn gehandicapte dochter drie dagen per week bij
uw instelling verblijft, één dag daarvan vervoer nodig
heeft en af en toe in het weekend dagopvang nodig

De zorgvraag bepaalt het prijskaartje
heeft?” lijkt ingewikkeld, maar door te denken in
subproducten eenvoudig. Binnen de gehandicaptenzorg, maar dit geldt ook voor andere sectoren,
kunnen de volgende belangrijkste subproducten
worden onderscheiden:
– begeleiding;
– behandeling;
– dagactiviteiten (met name begeleiding);
– vervoer;
– huisvesting;
– voeding;
– bewassing.
Deze subproducten noemen we kostendragers.
Deze kunnen nog weer verder worden verbijzonderd, bijvoorbeeld de voeding die bestaat uit een
ontbijt, lunch en warme maaltijd. Afhankelijk van de
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indicatiestelling i.c. de zorgvraag vindt afname van
deze subproducten plaats, waardoor een passend
zorgproduct kan worden aangeboden.

Denk in producerende afdelingen
Er zijn verschillende kostprijsmodellen op de markt,
maar het basisprincipe van ‘aansluiten op de
bestaande registratie’ komen we in deze modellen
nauwelijks tegen. We komen zelfs tegen dat de
huisvestingskosten rechtstreeks aan de functies
worden toegerekend. Dit is nauwelijks te doen en
een gemiste kans, want veel instellingen registreren
hun kosten al op afdelingsniveau. Centrale vraag
hierbij is: Welke afdelingen leveren zorgproducten en
welke niet? De kosten van de afdelingen die geen
zorgproducten leveren, kunnen worden betiteld als
indirecte kosten. Deze kosten worden toegerekend
via een verdeelsleutel aan de afdelingen die wel
zorgproducten leveren.

Denk in stappen
In figuur 1 is het schema van het kostprijsmodel
gepresenteerd, zoals dat binnen De Leite is ontwikkeld. Wie binnen een instelling begint met een kostprijsmodel kan het beste denken in stappen. Wat
moet de instelling eerst doen, wat daarna en vervolgens daarna?
Stap 1 Kostentoerekening naar subproducten
Bij het toerekenen van de kosten naar de subproducten i.c. kostendragers is De Leite gestart met
een voorcalculatie. De reden hiervan was dat er
kostprijzen moesten worden bepaald voor de tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraar. Voor
deze voorcalculatie werd de begroting als uitgangspunt genomen. Deze begroting was opgesteld per
voorziening binnen de regio. De kosten werden toegerekend volgens de ‘step down methode’. Dat wil
zeggen: binnen een voorziening werden de indirecte
personeelskosten opgeslagen op de directe personeelskosten per subproduct. Vervolgens werden per
voorziening de niet direct aanwijsbare personeelskosten (zoals bureaukosten, communicatiekosten,
etc.) via een verdeelsleutel toegerekend aan de
directe personeelskosten van de subproducten. De
kosten die waren begroot op niet producerende
kostenplaatsen werden eveneens op basis van een
verdeelsleutel verdeeld over de directe personeelskosten per subproduct. Tenslotte werd de overhead
als percentage over de tot dan toe gealloceerde
kosten per voorziening per subproduct opgeslagen.
Stap 2 Tarieven per subproduct
Nu de kosten waren verbijzonderd naar de subproducten i.c. kostendragers met daarbinnen een verbijzondering naar de producerende kostenplaats
kon voor De Leite een tarievenlijst per voorziening
binnen een regio worden opgesteld. Voor de kosten
die worden uitgedrukt in een uurtarief is een onder-
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bouwing nodig van de cliënturen (uren die door de
hulpverlener direct bij de cliënt worden besteed).
Zolang er geen urenregistratie aanwezig is, zal volstaan moeten worden met een inschatting. Ga dan
uit van de ‘best practice’, neem een steekproef
en/of overleg met hulpverleners binnen de instelling
om een inschatting te maken van de declarabele
uren.
Stap 3 Kostprijzen van de zorgproducten
In deze stap wordt de kostprijs van de zorgproducten berekend. Deze kostprijs wordt opgebouwd uit
een optelsom van de ‘afname’ van de hoeveelheden
van de kostendragers maal de berekende kostprijs
voor deze kostendragers en dit te delen door de
productie van het desbetreffende zorgproduct.
Bij de opzet van een kostprijsmodel bestaat in de
praktijk vaak de neiging om gelijk alles te willen. We
willen bijvoorbeeld weten hoeveel ritten en kilometers een cliënt per dag aflegt bij het vervoer van en
naar de dagactiviteiten. Door in detail te verzanden,
duurt het lang voordat de eerste kostprijzen boven
tafel komen. Er bestaat dan een gerede kans dat
het zo enthousiast begonnen ontwikkelingsproces
vroegtijdig als een nachtkaars uitgaat. Begin eerst
met een grove opzet, zodat snel de eerste resultaten kunnen worden gepresenteerd. Later kan, waar
nodig, verfijning worden aangebracht.

bestaande systemen. Geen gemiddelde uurtarieven
per FWG, maar een integratie met het salarispakket
biedt meer perspectief voor een juiste toerekening
van kosten. Geen zorg uitgedrukt in minuten, maar
in (halve) uren. De schilder stuurt toch ook geen factuur, waarop staat 23 uur en 25 minuten maal het
tarief per minuut, inclusief BTW? Tip is: zoek een
balans tussen ‘door de bomen het bos niet meer
zien’ en te grove kostentoerekening, waardoor kostprijzen geen kostprijzen meer zijn. Bovendien vergt
een kostprijsmodel los van andere systemen (te)
veel voorwerk en onderhoud. Een eigen ontwikkeld

Denk eerst grof, later fijn
model (eventueel bij de start geholpen door een
extern bureau) blijkt in vergelijking met een ‘fancy
tool’ op termijn minder geld te kosten en meer succes te boeken. Deze tools worden eerder gebruikt
als binnenkomer, maar voldoen veelal niet aan de
wensen en informatiebehoefte. Trap niet in de valkuil, want weet dat meerwerk voor maatwerk handenvol geld kost.

Denk in input en output

Input
Welke input is minimaal nodig om snel een kostprijsHet denken in input en output vergemakkelijkt de
model te kunnen vullen? In figuur 1 op pagina 29 is
opzet van het kostprijsmodel. Begin bij de output.
dit zichtbaar gemaakt, namelijk:
Welke informatie moet het kostprijsmodel opleve1. de kosten volgens de begroting (voorcalculatie) of
ren? Alleen kostprijzen voor de tariefonderhandevolgens de administratie (nacalculatie);
lingen met de zorgverzekeraar? Of ook informatie
2. productieve i.c. declarabele uren per deskundigvoor interne doeleinden?
heidsniveau;
Kostprijsinformatie biedt namelijk vele mogelijkheden
3. productie in dagen;
voor interne sturing, budgettoewijzing en analyses in
4. zorgzwaarte of begeleidingsnorm (aantal hulpvertermen van prijs, hoeveelheid en bezetting. Ook kan
leners op aantal cliënten);
de informatie worden vergeleken met collega instel5. hoeveelheden per subproduct i.c. kostendrager >
lingen of gebruikt worden voor een onderlinge interne vergelijking. Maar
ook hier geldt weer:
Omschrijving
Aantal Tarief
Bedrag
niet teveel willen, want
Begeleiding
2 dagen A 110,94 A 2 2 1 , 8 8
hoe meer gewenste
output, hoe langer het
9,42
Achtervang teamarts
2 dagen A
4,71 A
duurt voordat de resultaten gepresenteerd
A
3,45
Volledig pension
1 keer
3,45 A
kunnen worden. Is de
Ontbijt (op maandagochtend)
1 extra A
0,70 A
0,70
output gedefinieerd
dan kunnen data worHuur
2 dagen A 18,00 A 3 6 , 0 0
den verzameld of,
beter nog, ingelezen
A
1,05
Bewassing
1 keer
1,05 A
worden in het kostprijsmodel, om de
A
BTW
gewenste output te
krijgen. Integreer
Figuur 3: Nota 2
A 272,50
Totaal
zoveel mogelijk met de
weekend logeren

ZorgInstellingen 6/2004

31

29-32-Geen gelikte tools

02-06-2004

08:32

Pagina 32

(aantal uren begeleiding, aantal dagen voeding,
etc);
6. productie per zorgproduct.
Output
De output bestaat uit een tarievenlijst, waarin de
kostprijzen van de subproducten staan vermeld. In
figuur 2 zijn de resultaten gecomprimeerd en per
regio gepresenteerd.
Daarnaast bestaat de output uiteraard uit de kostprijzen van de zorgproducten. Door de modulaire
opbouw van de kostprijzen van de subproducten
kan de kostprijs van het zorgproduct worden
samengesteld afhankelijk van de indicatiestelling i.c.
de zorgvraag.
Nemen we als voorbeeld logeren in het weekend.
De cliënt heeft als indicatiestelling i.c. (zorg)vraag:
– 2 dagen logeren;
– begeleiding nodig in groep van 5 op basis van
indicatiestelling;
– 1 dag volledig pension, 1 dag zelf koken onder
begeleiding;
– ontbijt op maandagochtend;

Providing Integrated Health
and Social Care for Older
persons (Procare) is de weergave van een project van de
Europese Unie. Procare wil
nieuwe concepten definiëren
voor geïntegreerde zorgvoorzieningen voor ouderen en
onderzoek doen naar innovaties op dit terrein. In deze uitgave staan de resultaten van
de eerste projectfase (2002).
Wetenschappers van onderzoeks- en adviesbureaus uit
negen lidstaten van de Europese unie hebben een bijdrage
geleverd. De Nederlandse
inzending – afkomstig van het
Verwey-Jonker Instituut – gaat
in op de consequenties van
een zorgstelsel in beweging: de
modernisering van de zorg
voor ouderen en mensen met
een handicap. Er wordt
beschreven welke pogingen
ondernomen zijn om geïntegreerde zorg in Nederland tot
stand te brengen.
ISBN 0 7546 4196 1.
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Prijs € 30. Te bestellen bij het
Verwey-Jonker Instituut,
tel. (030)2300799,
www.verwey-jonker.nl.
Middeleeuwse zotten en dwazen zoals de Franse hofnar
Triboulet of de heilige Jozef van
Cupertino waren in onze ogen
verstandelijk gehandicapt. In
hun tijd echter werden zij niet
als zodanig gezien. Wat betekende dit voor hun manier van

– regelt vervoer zelf;
– geen deelname dagactiviteiten.
Met de indeling in subproducten kan de cliëntvraag
gemakkelijk worden vertaald in een prijskaartje,
waarbij voor de cliënt herkenbaar is welke prijs voor
welke zorg en/of dienst betaald moet worden. Zie
figuur 3.

Nog één tip
Voor het ontwikkelen van een kostprijsmodel hebben wij enkele tips gegeven. Tenslotte nog één tip:
start op tijd met het ontwikkelen van een kostprijsmodel. Niet in de eerste plaats om (alvast) de informatievoorziening aan het management te verbeteren
en een interne discussie op gang te brengen, maar
ook om straks bijtijds eigen kostprijzen van de
AWBZ functies binnen de instelling te kunnen bepalen. ■
Drs. G.H. Huizing AC en M. Wolf,
Senior consultant en controller bij resp.
Pentascope en De Leite

leven en voor hun plaats in de
samenleving? En welke zorg
boden gasthuizen, dolhuizen
en verbeterhuizen aan de
‘armen van de geest’? Zin der
zotheid is een boek vol verhalen over de zin en onzin die
mensen door de eeuwen heen
scheppen in de omgang met
zotten, zwakzinnigen en mensen met een verstandelijke
handicap.
Uitgegeven door Uitgeverij
SWP, tel. (020)3307200,
www.swpbook.com.
De uitgave kost € 24,50.
ISBN 90 6665 567 4.
Fraudebestrijding is niet alleen
een zaak van goede regels en
procedures. Leiderschap,
organisatiecultuur en goed
ondernemingsbestuur spelen
eveneens een grote rol. In het
Jaarboek Fraudebestrijding
2004 komen al deze deelgebieden aan bod. De auteur
prof. dr. Pruijm trekt lessen uit
eerder genoemde boekhoudschandalen, waarna de auteurs
prof. dr. mr. Pheiffer en prof. dr.
Langendijk de gevolgen daarvan voor de wet- en regelgeving belichten. Tevens worden

handvatten gegeven voor de
aanpak van identiteitsfraude en
tips over integriteit als onderdeel van de interne controle.
ISBN 90 13 01207 8.
Prijs € 49, bij abonnement
€ 37,50 (incl. BTW).
Verkrijgbaar bij Kluwer, tel.
(0570)673358 of bij de boekhandel.
Fusies zijn aan de orde van de
dag en even vanzelfsprekend
als oprichting, groei, afsplitsing,
reorganisatie en opheffing van
organisaties. In de praktijk blijkt
het merendeel van de fusies
niet aan de verwachtingen te
voldoen. Focus op fusie biedt
een procesgerichte aanpak die
uitgaat van vijf kernelementen.
De uitgave geeft niet alleen
inzicht in het verloop van fusieprocessen, maar ook handvatten om knelpunten op te lossen of te voorkomen. De focus
ligt hierbij op non-profitorganisaties.
De uitgave kost € 21,50. ISBN
90 232 4029 4. Verkrijgbaar in
de boekhandel of rechtstreeks
te bestellen bij Uitgeverij Van
Gorcum BV, tel. (0592)379556,
www.vangorcum.nl. ■

