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Onderwerp: vaststellen van de basistarieven 
Huishoudelijke Verzorging gemeente Haarlem 

Geachte Raadsleden, 

In de Gemeenteraadsvergadering van 16 mei a.s. ligt het collegevoorstel voor om de 
basistarieven Huishoudelijke Verzorging vast te stellen voor een verlengingsperiode van 1 
oktober 2013 tot en met 31 december 2014. 

De Abvakabo FNV wil u daarover het volgende onder uw aandacht brengen; 

• Het bestek en de raamovereenkomst blijven intact. U heeft daarin 
eisen/voorwaarden geformuleerd ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. 

• Abvakabo FNV vindt dat u deze eisen/voorwaarden een op een dient te vertalen 
naar concrete taken die de werknemers daadwerkelijk bij de cliënten uitvoeren. 
Zorgaanbieders dienen te laten zien dat zij deze vertaalslag naar taken en taak 
functie omschrijving, inderdaad gemaakt hebben. 

• Dit is des te meer van belang omdat de wetsaanpassing van de WMO per 1 
september 2012 aangeeft dat de gemeente een basistarief vaststelt dat gebaseerd 
is op een reële kostprijs. Daarbij dient de gemeente uit te gaan van 
arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden van het personeel.De 
bedoeling van de wetsaanpassing is geweest om de neerwaartse spiraal in 
arbeidsvoorwaarden sinds de invoering van de WMO in 2007 te stoppen en de 
werknemers te waarderen en te belonen voor het werk wat ze doen. 

• De cao Verpleeg -Verzorgingshuizen en Thuiszorg(de cao VVT) is van toepassing. 
• De eisen aan het werk en de daarvoor benodigde vaardigheden leiden volgens de in 

de cao W T verankerd functiewaarderingssysteem(FWG 3.0) tot een indeling in 
functieschaal FWG 15. Dit is 1 schaal hoger dan de laagste schaal op en net boven 
het Wettelijk Minimumloon(=FWG 10) WML per 1 juli. 2013 =€ 9,47 bruto per uur. 

• De beloning volgens de cao VVT van FWG 15 loopt van €10,08 tot €12,53 per uur. 
• Abvakabo FNV heeft berekend dat als vuistregel voor het berekenen van het 

contactuur tarief kan worden gehanteerd: het bruto uurloon x 2 plus € 1,50 
• Dat zou inhouden dat het basistarief voor Huishoudelijk Verzorging uitkomt op: 
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Minimum van de schaal FWG 15: 10.08x2 = 20,16 pus 1,50 =€21,66 
Maximum van schaal FWG 15 met 9 dienstjaren: € 12.53 x 2 = €26,56 
Het gemiddelde hiervan is €24,11 per contactuur. 

Slechts door het vaststellen van dit basistarief kunnen de zorgaanbieders de cao W T na 
leven voor de laagste indicatiecategorie. 

Abvakabo FNV roept de gemeente Haarlem op, om een basistarief vast te stellen dat 
aansluit op de vereiste vaardigheden van de Huishoudelijk Verzorgenden en door 
naleving van de cao W T uitkomt op functieschaal 15. Met een corresponderende 
reële kostprijs van gemiddeld € 24,11 per contact uur. 

Hoogachtend, 

Wim van der Hoorn 
Bestuurder Abvakabo FNV 


