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1. Voorwoord 
 

De Vlaamse overheid is de voorbije jaren gestart met de uitwerking van een nieuw systeem van 

financiële ondersteuning voor personen met een handicap, namelijk de  'Persoonsvolgende 

Financiering'. In april 2014 werd daartoe met het decreet 'Persoonsvolgende Financiering' de basis 

gelegd. 

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) zal uit twee 'trappen' bestaan. 

• Trap 1 - het Basisondersteuningsbudget (BOB) 

Het Basisondersteuningsbudget is er voor personen met een erkende handicap en een beperkte 

ondersteuningsnood.  

Het Basisondersteuningsbudget is een budget dat het individu vrij kan besteden om de extra 

kosten voor ondersteuning te betalen, zoals bijvoorbeeld de bijdrage voor de thuiszorg of voor 

beperkte dagopvang via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.  

• Trap 2 - het Persoonsvolgend Budget (PVB) 

Voor trap twee wordt vertrokken van een ondersteuningsplan en de zorgzwaarte. Er is de keuze 

voor cash of voucher. Daardoor wordt tegemoetgekomen aan de grote diversiteit van personen 

met een handicap.  

Er zijn 12 verschillende categorieën van Persoonsvolgend Budget gedefinieerd. 

Op basis van het ondersteuningsplan en het individueel dossier wordt bepaald in welke 

budgetcategorie een persoon met een handicap ingeschaald wordt. 

 

Het Persoonsvolgend Budget zal uit drie vormen bestaan: 

• een cashbudget waarmee de persoon zelf de ondersteuning kan organiseren. 

• een voucher om de ondersteuning bij erkende en vergunde voorzieningen te betalen. Een 

voucher is een soort cheque waarmee een individu terecht kan in een voorziening voor 

opvang of begeleiding. 

• een combinatie van een cashbudget met het vouchersysteem.  

 

In het decreet worden enkel de grote lijnen uitgezet. De Vlaamse overheid werkt sindsdien aan het 

concretiseren van deze hoofdlijnen en wenst de nieuwe financiering in voege te laten treden in de 

loop van 2016. 

 

Het Vlaams Welzijnsverbond wenst hierop te anticiperen en wil een grondig inzicht in de impact van 

de nieuwe financieringsvorm voor haar leden.  

Zij vroeg daarom aan Moore Stephens Consulting een alomvattend kostprijsmodel uit te werken 

zodat de VWV-leden de financiële effecten van de impact van de opties die het persoonsgebonden 

budget biedt, kunnen simuleren en begrijpen, en op voorhand zelf de impact voor hun eigen 

organisaties en voorzieningen kunnen becijferen. 

De focus ligt op het dienstenaanbod van de residentiële organisaties. 
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Het model moet toelaten om de kostprijs van de diverse dienstverleningen die residentiële 

organisaties bieden, te becijferen voor een cliënt, en dient rekening te houden met  

• de mogelijkheden die cash aangekocht kunnen worden 

• de diensten die via voucher verrekend worden 

• combinatiemogelijkheden van beiden (cash & voucher). 

 

Er werd afgesproken dat het model opgemaakt zou worden in een software applicatie die door elke 

organisatie gehanteerd kan worden (Excel of Access) en bij oplevering ondersteund wordt door een 

eenvoudige gebruikershandleiding. 

 

2. Overzicht 
 

2.1. Structuur 
 

In het model staat de cliënt steeds centraal en elke berekening die gebeurt heeft ook als doel om 

uiteindelijk tot een resultaat voor die cliënt te komen. Deze cliënt wordt benaderd vanuit 2 kanten, 

de kostenzijde en de inkomstzijde. 

De inkomstzijde is relatief eenvoudig, er wordt per cliënt een aantal punten bepaald aan de hand van 

de budgetcategorieën en dit aantal wordt verrekend naar een bepaalde waarde. 

Voor de kostenzijde vertrekken we vanuit 5 soorten kosten: 

 Zorggebonden personeelskosten 

 Zorggebonden werkingskosten 

 Organisatiegebonden personeelskosten 

 Organisatiegebonden werkingskosten 

 Woon- & leefkosten 

Deze kosten worden telkens ingevuld op het niveau van de organisatie om dan met de gegevens van 

de cliënt tot individuele kostprijzen te komen. 

 

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe de structuur van het model is opgebouwd, deze structuur 

is terug te vinden in het tabblad ‘Inhoudstafel’. De pijlen tonen in welk tabblad de gegevens verder 

worden verwerkt. Ook kan er op elke naam geklikt worden om in het betreffende tabblad terecht te 

komen. 
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In elk tabblad zal u ook rechts bovenaan 2 knoppen zien (indien u deze niet ziet, zal u even naar 

rechts moeten scrollen). 

 

De bovenste knop zal u steeds terugbrengen naar het tabblad met de structuur. De onderste knop zal 

u naar het vorige actieve tabblad brengen, om het navigeren tussen de tabbladen gemakkelijker te 

maken. 

 

2.2. Tabbladen 
 

Kleurcodes: 

 Wit: informatieve tabbladen, niets in te vullen 

 Geel: samenvattende tabbladen op cliënt niveau, niets in te vullen 

 Groen: tabbladen om gegevens voor individuele cliënten in te vullen 

 Blauw: detail van kosten in te vullen 

 Roos: berekening van kostengroepen, in te vullen 

 Rood: voorbeeldbladen voor berekening woon- & leefkosten 

 

 

 

 

 

1. Inhoudstafel: toont de opbouw van het model en welke gegevens waar zullen verwerkt 

worden 

2. Legende: overzicht van alle gebruikte afkortingen 

3. Keuzelijsten: hier moeten alle zorggebonden en organisatiegebonden diensten binnen de 

organisatie worden opgelijst, deze worden verder in het hele model gebruikt. Verdeelsleutels 

voor het verdelen van kosten kunnen hier ook worden aangevuld (Hfst 5.2) 

4. Parameters + overzicht info: hier worden de basisparameters van de overheid ingevuld en 

kunnen deze cijfers vergeleken worden met de cijfers per organisatie, ook kan hier de 

controle gebeuren of alle personeelsleden zijn toegevoegd en alle extra subsidies zijn 

ingevuld. 

5. Totaal cliënt: het resultaat van het model, alle inkomsten en kosten worden op cliënt niveau 

verzameld en visueel in kaart gebracht (Hfst 11) 

6. Totalen: naar dit tabblad kunnen de resultaten per cliënt geëxporteerd worden, zodat latere 

analyse op niveau van de organisatie mogelijk is (Hfst 11) 

7. Totale inkomsten voor cliënt: verzameling van de inkomsten, hier worden de gegevens van 

de cliënt ingevuld, alsook de verkoopprijzen van de woon- & leefkosten (Hfst 9) 
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8. Budgetcategorieën: een overzicht van de B/P klassen, zoals gedefinieerd door de overheid 

9. Totale kosten voor cliënt: verdeling van de kosten naar de cliënt, alle diensten waar de cliënt 

gebruik van maakt, moeten hier ingevuld worden, alsook de aantallen die bij de gekozen 

verdeelsleutels horen (Hfst 10) 

10. Samenvatting W&L: een overzicht van de reeds ingevulde aantallen die bij de woon- & 

leefkosten horen, zodat er een vergelijking kan gemaakt worden tussen de voorziene 

aantallen en de werkelijke aantallen (Hfst 11) 

11. Samenvatting functiegroepen: berekening van de puntenwaarde per barema 

12. ZG personeelskost: berekening van de zorggebonden personeelskosten per dienst (Hfst 6.1) 

13. ZG werking: alle rubrieken die zorggebonden werkingskosten hebben, worden hier ingevuld, 

met daarbij de jaarlijkse kost en de gekozen verdeelsleutel (Hfst 7.1) 

14. OG personeelskost: berekening van de organisatiegebonden personeelskosten per dienst 

(Hfst 6.2) 

15. OG werking: alle rubrieken die organisatiegebonden werkingskosten hebben, worden hier 

ingevuld, met daarbij de jaarlijkse kost en de gekozen verdeelsleutel (Hfst 7.2) 

16. Woon- en leefkosten: overzicht van de woon- & leefkosten, alle berekende bruto kosten en 

subsidies moeten worden ingevuld (deze zijn extern te berekenen) (Hfst 8) 

17. Personeelsbarema’s: overzicht van alle barema’s zoals gedefinieerd door de overheid, hierin 

kan het aantal uur per VTE per barema worden aangepast 

18. ZG personeel: hierin worden alle zorggebonden personeelsleden opgelijst die onder VAPH 

vallen (kan per groep of individueel), met telkens de dienst waar ze voor werken en het 

barema waar ze onder vallen (Hfst 6.1) 

19. OG personeel: hierin worden alle organisatiegebonden personeelsleden opgelijst die onder 

VAPH vallen (kan per groep of individueel), met telkens de dienst waar ze voor werken, het 

barema waar ze onder vallen en of ze eventueel voor een deel worden doorgerekend naar 

woon- & leefkosten (Hfst 6.2) 

20. Ander personeel: hierin worden alle personeelsleden opgelijst die niet onder PVF vallen, met 

telkens de dienst waar ze voor werken (Hfst 6.3) 

21. Vastgoed: oplijsting van al het vastgoed en voor welke dienst het gebruikt wordt (Hfst 7) 

Alle overige tabbladen zijn voorbeelden van hoe de berekening van een woon- & leefkost kan 

opgebouwd worden. Deze zijn dus ook nergens naar gelinkt en berekeningen moeten zelf 

aangemaakt worden. Het is dus mogelijk om zelf tabbladen toe te voegen en daar de berekeningen 

van uw woon- & leefkosten uit te voeren. 

 

3. Definities 
 

Vandaag zijn de middelen van een voorziening onder te verdelen in 4 blokken: er zijn enerzijds 

personeelsmiddelen en anderzijds werkingsmiddelen en beide blokken kunnen op hun beurt 

onderverdeeld worden in een zorggebonden en een organisatiegebonden luik. Wat verstaan we 

onder deze 4 blokken? 

 Organisatiegebonden personeelskosten (definitie hieronder) 
 Zorggebonden personeelskosten (definitie hieronder) 
 Organisatiegebonden werkingskosten (definitie hieronder) 
 Zorggebonden werkingskosten (definitie hieronder) 

 



 

Kostprijsmodel  7 
 

 Organisatiegebonden personeelskosten zijn de personeelseenheden of personeelskosten 
voor directie, management en beleid, administratie, logistiek klasse 1,… 
Ook het logistieke personeel (klasse 2, 3 of 4) dat het onderhoud verzorgt van de 

werkruimten en gemeenschappelijke lokalen die noodzakelijk zijn voor de 

organisatiegebonden personeelsleden, hoort hiertoe.  

De betrokken kosten zijn: brutolonen, rsz-werkgever, voorafbetaling, eindejaarpremie, 

vakantiegeld en premie voor de vermelde personeelsleden. 

Ook alle andere aanleunende personeelskosten voor alle personeelsleden (ook de 

cliëntgebonden personeelsleden) begrepen in de 3,2% of 3,9% toeslag (loonberekening, 

arbeidsgeneeskunde, arbeidsongevallenverzekering, verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid, extra premie vakantiedagen, vergoeding sociaal abonnement, syndicale 

premie enz.). 

 Zorggebonden personeelskosten zijn de kosten voor personeel die directe of indirecte zorg 
verlenen aan de personen met een handicap. 
directe zorg: 

 de basisverzorging van wassen, aankleden, eten geven, begeleiding en zinvolle 

activiteiten aanbieden;  

 de ondersteuning om eten klaar te maken, kledij en wonen te reinigen, te herstellen 

en zich te verplaatsen,…; 

 het logistieke personeel dat ingeschakeld wordt in de huishoudelijke ondersteuning 

(op individuele basis of collectieve basis georganiseerd), in georganiseerd vervoer in 

het kader van dagbesteding, in onderhoud, herstelling of aanpassingen van de 

noodzakelijke ruimten om de nodige zorg te kunnen bieden; 

 gespecialiseerd personeel, zoals bv. artsen, psychotherapeuten, paramedici  

indirecte zorg: activiteiten die niet rechtstreeks aan de cliënt gebonden zijn, maar 

ondersteunend zijn voor de directe zorg:  

 opstellen, opvolgen en evalueren handelingsplanning, teamoverleg, inhoudelijke 

begeleiding, coaching en supervisie van medewerkers in de directe zorg; 

 leiding geven aan zorgpersoneel (opvoeder-groepschef, hoofdbegeleider). 

 Organisatiegebonden werkingskosten zijn de kosten voor het ondersteuningsaanbod, zoals: 

 kosten noodzakelijk om Directie, management en secretariaat, Personeel & 
organisatie, Financiën & controle, Informatisering & automatisering, Communicatie, 
Juridische zaken, Facilitaire zaken (logistiek) hun functie en taken te laten uitvoeren. 

 kosten voor alle bureelruimten en burelen (voor directie, administratie, therapie, 

coördinatie, stafpersoneel) en de daarbij horende werkingsmiddelen, 

communicatiemiddelen, dienstverplaatsingen, de kosten voor VTO-beleid,… 

 Zorggebonden werkingskosten zijn kosten die organisatoren in de toekomst in hoofdzaak 
innen bij de cliënt via de woon- en leefkosten. De woon- en leefkosten zijn de 
dagdagelijkse kosten die elke persoon heeft. Dit roept echter de vraag op of alle 
zorggebonden werkingskosten ook woon- en leefkosten zijn. We denken daarbij o.a. aan 
de kosten voor het materiaal bij educatieve activiteiten de kosten voor de mobiliteit van 
de cliënt en de kosten voor oproepsystemen. Concreet kunnen zorggebonden 
werkingskosten omschreven worden als alles wat het zorggebonden personeel nodig 
heeft, maar wat je niet nodig hebt in een gewone leefomgeving. 
Enkele voorbeelden: werkingskosten kiné/logo/ergo, steriel materiaal, kosten 

atelierwerking, onderhoud boerderij,… 
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O.b.v. een oefening met enkele leden van het Vlaams Welzijnsverbond en na besprekingen met het 

VAPH kwamen we uiteindelijk tot volgende onderverdeling van de huidige kostenstructuur: 

 

 Personeel Werking 

 

Zorggebonden 

 

70,91% 11,12% 

 

Organisatiegebonden 

 

14,94% 3,03% 

 

Als we van deze gegevens uitgaan, zouden organisatiegebonden kosten 25,35% (=[14,94 + 

3,03]/70,91) bedragen van de zorggebonden personeelskost. Deze parameter is opgenomen in het 

model, maar het is nog afwachten of dit percentage ook politiek zal goedgekeurd worden. 

 

 

4. Nodige info 
 

 Gedetailleerde personeelsgegevens, uitgesplitst in zorggebonden, organisatiegebonden en 

niet PVF 

 Kosten en inkomsten op grootboekniveau 

 Alle details over de activiteiten (voorbeelden in hfst 5.1) van de betreffende cliënten 

 Inschaling per cliënt 

 Eventuele menu’s of pakketten die aangeboden worden aan cliënten (meer info hierover in 

hfst 11) 

 Te gebruiken verdeelsleutels en bepaling van de verdeelsleutel voor elke kost in de 

organisatie 

 Overzicht van het vastgoed, opgesplitst in zorggebonden, organisatiegebonden en woon- en 

leefkosten (procentueel) 

 

5. Voorbereiding 
 

Vooraleer u start met het invullen van dit model, raden wij aan om eerst de gehele handleiding te 

volgen naast de ingevulde versie van het model (MS_kostprijsmodel_ingevuld). 
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Daarna neemt u best ook één (of meerdere) kopieën van de lege versie (MS_kostprijsmodel_leeg) 

waar u in kan werken, zodat u steeds een compleet lege versie heeft staan. Voor het geval er ergens 

iets zo misgaan. 

Pas als deze twee stappen zijn doorlopen, kan u starten met het model voor uw organisatie in te 

vullen, met behulp van deze handleiding. 

 

 

5.1. Algemene info 
 

Doorheen de gehele tool zijn oranje velden steeds invulvelden of keuzevelden en zijn ongekleurde 

cellen steeds berekende velden. Pas dus steeds enkel de oranje velden aan. 

Lijnen toevoegen in tabellen gaat als volgt: 

Klik de cel meest rechts onderaan (net boven de eventuele Totaal rij) in de tabel aan en druk op TAB. 

Om meerdere lijnen toe te voegen kan u TAB ingedrukt houden. Heeft u een lijn te veel toegevoegd, 

dan zal deze verwijderd worden door op ‘vorige’ (CTRL+Z) te klikken. 

Om lijnen te verwijderen moeten de volledige lijnen eerst worden geselecteerd door links op het 

nummer van de rij te klikken, dan rechtermuisknop ‘verwijderen’. Opgelet, enkel lijnen in de tabel, 

geen totaalrijen of titelrijen. 

Als u zaken wil kopiëren uit een ander bestand, moet u deze steeds ‘plakken als waarden’. Anders 

bestaat het risico dat de keuzelijsten niet meer zullen werken. Het plakken doet u door rechts te 

klikken in de cel waarin u wil plakken en op de knop ‘Waarden’ te klikken. 
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5.2. Keuzelijsten 
 

Vooraleer we beginnen met de eigenlijke berekeningen, moeten eerste de keuzelijsten aangemaakt 

worden. Ga hiervoor naar tabblad ‘keuzelijsten’. Deze bestaat uit 3 kolommen: 

 Zorggebonden diensten 

Oplijsting van alle diensten waar er zorggebonden personeelskosten aan toegekend moeten worden. 

De eerste dienst dient op lijn 3 ingevuld te worden, de rest volgt er onder. Ga hier voldoende in 

detail, want dit vormt de hele basis van uw activiteiten gebonden kostenberekening 

Voorbeeld: 

 

 

 Organisatiegebonden diensten 

Oplijsting van alle diensten waar er organisatiegebonden personeelskosten aan toegekend moeten 

worden. De eerste dienst dient op lijn 3 ingevuld te worden, de rest volgt er onder. 

Voorbeeld: 
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 Verdeelsleutels 

Een verdeelsleutel is de eenheid die als maatstaf geldt voor de toerekening van kosten aan 

verschillende kostenplaatsen, of van kostenplaatsen aan de kostendragers. 

Kolom E, ‘verdeelsleutels’, is een oplijsting van alle verdeelsleutels die u mogelijk zou willen 

gebruiken in uw organisatie. Er staat al een lijst met voorbeelden van vaak gebruikte sleutels, maar 

deze kunnen dus volledig aangepast en aangevuld worden. 

 

Als deze keuzelijsten zijn aangevuld, hoeven deze enkel en alleen aangepast te worden als er 

diensten wijzigen of als er extra verdeelsleutels nodig zouden zijn. Verder moet dit tabblad niet meer 

geraadpleegd worden. 

 

5.3. Uren per voltijds equivalent 
 

In het tabblad ‘Personeelsbaremas’ vindt u een overzicht terug van alle gedefinieerde barema’s met 

bijhorend de puntenwaarde en het aantal uren per jaar. 

Dit aantal uren per jaar zal echter elk jaar verschillend zijn, de kolom ‘Uren VTE’ is aanpasbaar en er 

kan dus per barema ingevuld worden hoeveel uur per jaar één VTE vertegenwoordigd.  

 

6. Personeelskosten 
 

6.1. Zorggebonden 
 

Stap 1: in het tabblad ‘ZG personeel’ moeten alle zorggebonden personeelsleden gezet worden die 

onder VAPH vallen, exclusief VIA middelen. Dit kan zowel individueel als per groep. 

Als u dit individueel doet, zet u bij ‘Aantal personen in groep’ 1 en bij jobtime het percentage van een 

VTE dat de persoon in kwestie werkt. Jobtime kan dus in feite gezien worden als bezoldigde tijd (in 

percentage van voltijds). Bijvoorbeeld een VTE is 100%, 4/5de is 80% en part time is 50%. 

Als u dit per groep doet, zet u bij ‘Aantal personen in groep’ het aantal VTE’s in de groep. 

Bijvoorbeeld in een groep met 3 VTE’s en 1 part time, zet u 3,5. Jobtime moet dan altijd 100% zijn. 

De dienst en de functiegroep moet gekozen worden uit de keuzelijsten, deze zijn hier niet zelf in te 

geven. 
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De kolom ‘bezetting’ duidt aan hoeveel % van de besteedbare uren ook werkelijk aan een cliënt 

werden besteed. 

Als u exact weet hoeveel uren er werkelijk werden besteed aan cliënten, kan u dit invullen in de 

kolom ‘reële bezette uren’, als u deze informatie niet heeft, kan u een percentage invullen in de 

kolom ‘bezetting’ en zal daar verder mee gerekend worden. 

De kolom ‘reële bezette uren’ is een overschrijfbare kolom, als er een cel in de kolom leeg is, zal er 

automatisch een formule gezet worden. Als er een waarde wordt ingevuld, zal de waarde gebruikt 

worden. 

Reële bezette uren is gelijk aan totale gewerkte tijd zonder verlof, feestdag, ziekte, overleg, 

opleidingstijd, leeftijdskortingen, rimpelverlof, pauzes, verplaatsingen,… Dus enkel en alleen de uren 

waarbij het personeelslid effectief bezig is met de behandeling van een cliënt. 

Opgelet, personeelsleden die onder meerdere barema’s vallen, zullen op meerdere lijnen moeten 

worden toegevoegd, met een verdeling van het loon over de barema’s. Ook personeelsleden die 

zowel op zorggebonden als organisatiegebonden vlak actief zijn, zullen gescheiden moeten worden. 

 

Stap 2: in het tabblad ‘ZG personeelskost’ worden alle personeelsgegevens verwerkt en worden er 

uurkosten per dienst berekend. Hier moet niets meer worden ingevuld, het enige wat u moet doen is 

ervoor zorgen dat er in de tabel evenveel lijnen zijn dan zorggebonden diensten. De makkelijkste 

manier hiervoor is om in de tabel de TAB toets in te houden tot er in de kolom ‘Dienst’ nullen 

verschijnen, druk dan op vorige tot alle rijen met 0 weg zijn, daarna heeft de tabel de perfect grootte. 

 

 

6.2. Organisatiegebonden 
 

Stap 1: in het tabblad ‘OG personeel’ moeten alle organisatiegebonden personeelsleden gezet 

worden die onder VAPH vallen, exclusief VIA middelen. Dit kan zowel individueel als per groep. 
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Als u dit individueel doet, zet u bij ‘Aantal personen in groep’ ‘1’ en bij jobtime het percentage van 

een VTE dat de persoon in kwestie werkt. 

Als u dit per groep doet, zet u bij ‘Aantal personen in groep’ het aantal VTE’s in de groep (net zoals bij 

de zorggebonden personeelskosten). 

Kolommen ‘loon toewijsbaar aan woon- & leefkosten’ en ‘woon- & leefactiviteit’ zijn enkel in te 

vullen als dat personeelslid of die personeelsgroep ook een deel voor een woon- & leefkost werkt. 

Deze moeten hier verwerkt worden zodat zij niet dubbel zouden doorgerekend worden. Let wel op, 

de lonen die in deze kolom worden gezet, moeten nog steeds bij uw externe berekeningen (de 

berekening van de woon- & leefkosten) worden toegevoegd. 

De dienst en de functiegroep moet gekozen worden uit de keuzelijsten, deze zijn hier niet zelf in te 

geven. 

 

Stap 2: in het tabblad ‘OG personeelskost’ kunnen alle gegevens van het personeel dan verder 

worden verwerkt. 

Eerst moet er voor gezorgd worden dat de tabel evenveel lijnen heeft als er organisatiegebonden 

diensten zijn. Daarna kan er per dienst een verdeelsleutel worden gekozen en het totale aantal van 

de betreffende sleutel worden ingevuld. 

 

 

6.3. Ander personeel 
 

In het tabblad ‘Ander personeel’, worden alle personeelsleden opgelijst waarvoor de organisatie 

ofwel geen subsidies krijgt, ofwel subsidies krijgt uit één van de volgende bronnen: 
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 Sociale maribel 

 VIA middelen 

 RIZIV 

 Deeltijds werken – deeltijds leren 

 Provinciale en lokale subsidies 

 … 

Subsidies andere dan Persoonsvolgende Financiering dus. 

In deze tabel moeten alle loonkosten ingevuld worden, alsook eventuele subsidies, deze komen dan 

in kolom C, onder inkomsten. 

Daarnaast moet er via de keuzelijsten aangeduid worden in welke categorie (zorggebonden, 

organisatiegebonden of woon- & leefkost) zij actief zijn en op welke dienst. Op die manier kunnen de 

kosten en inkomsten doorgerekend worden naar de zorggebonden en organisatiegebonden 

personeelskosten. Let wel op, personeelsleden die actief zijn voor woon- & leefkosten moeten hier 

enkel bijgezet worden voor de compleetheid van de gegevens, deze worden nergens mee verrekend. 

 

 

Na het overlopen van alle bovenstaande stappen kan u in het tabblad ‘parameters+overzicht info’ 

nakijken of de totale loonkosten en de totale subsidies overeenkomen met uw boekhouding. 

 

7. Werkingskosten 
 

7.1. Zorggebonden 
 

Stap 1: lijst alle rubrieken op waar er zorggebonden werkingskosten aan toegekend moeten worden. 

Deze kunnen dan ingevuld worden in het tabblad ‘ZG werking’, kolom A. 

Naast elke ingevulde kostenpost moet er in kolom B de jaarlijkse kost gezet worden die daarbij hoort. 

In deze tabel mogen uiteraard geen personeelskosten gezet worden 
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Stap 2: in het tabblad ‘vastgoed’ worden alle vastgoedkosten verdeeld over zorggebonden, 

organisatiegebonden en woon- & leefkosten. 

Eerst moeten alle gebouwen of alle infrastructuren in de tabel bovenaan worden ingevuld en moet er 

telkens bepaald worden hoeveel procent van het gebouw er wordt gebruikt voor zorggebonden 

activiteiten, organisatiegebonden activiteiten en woon- & leefactiviteiten. Ook moet op elke lijn de 

waarde van het gebouw en de periode van afschrijving ingevuld worden, zodat de afschrijving per 

jaar kan berekend worden. 

Opgelet, bedragen die werden ingevuld voor woon- & leefkosten zijn puur informatief en worden 

nergens doorgelinkt. Deze bedragen moeten dus ook gebruikt worden in de externe berekening van 

uw woon- & leefkosten. 

Indien u liever werkt met een vervangingskost, dan kan deze ook ingevuld worden. Als er in die 

kolom een bedrag staat, zal er verder met dat bedrag berekend worden. Anders wordt de afschrijving 

per jaar gebruikt. 

 

De tabel eronder (‘zorggebonden’) zal ook evenveel lijnen moeten hebben dan er zorggebonden 

werkingskosten zijn. 

Als de bovenste tabel is ingevuld, zal er naast ‘totaal zorggebonden’ een bedrag staan. Dit moet 

verdeeld worden over de zorggebonden werkingskosten. Dit doet u door per werkingskost het 

percentage in te vullen van de kosten die bij die bepaalde kostenpost moet gerekend worden. 

Stap 3: terug naar het tabblad ‘ZG werking’, in de tabel zouden de eerste 3 kolommen nu correct 

ingevuld moeten zijn. 

In kolom D kan u de verdeelsleutel kiezen, dit is de manier waarop de kosten zullen verdeeld worden 

naar de cliënt. 

Bij elke verdeelsleutel hoort dan ook een totaal aantal. Dit is het totale aantal eenheden van die 

bepaalde sleutel die het voorbije jaar zijn voorgekomen in de organisatie. Bijvoorbeeld bij de 
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verdeelsleutel aanwezigheidsdagen is dit de som van de aanwezigheidsdagen van elke cliënt het 

voorbije jaar. 

 

Eens ook dat is ingevuld, komen we tot een kost per eenheid voor alle zorggebonden 

werkingskosten. 

 

7.2. Organisatiegebonden 
 

Stap 1: lijst alle rubrieken op waar er organisatiegebonden werkingskosten aan toegekend moeten 

worden. Deze kunnen dan ingevuld worden in het tabblad ‘OG werking’, kolom B. 

Naast elke ingevulde kostenpost moet er in kolom C de jaarlijkse kost gezet worden die daarbij hoort. 

In deze tabel mogen uiteraard geen personeelskosten gezet worden 

 

Stap 2: in het tabblad ‘vastgoed’ worden alle vastgoedkosten verdeeld over zowel zorggebonden als 

organisatiegebonden kosten. 

Bij de zorggebonden werkingskosten werd reeds een deel van dit tabblad ingevuld. Enkel de 3de 

tabel, met de organisatiegebonden werking, moet nog aangevuld worden. Eerst moeten er lijnen 

worden toegevoegd/verwijderd, zodat er evenveel lijnen zijn dan er organisatiegebonden 

werkingskosten. Ook moet hier per werkingskost het percentage ingevuld worden. 
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Stap 3: terug naar het tabblad ‘OG werking’, in de tabel zouden de kolommen B t.e.m. D (rubriek 

t.e.m. vastgoedkosten) nu correct ingevuld moeten zijn. 

In kolom E kan u de verdeelsleutel kiezen, dit is de manier waarop de kosten zullen verdeeld worden 

naar de cliënt. 

Daarna moet ook het totale aantal eenheden dat bij de verdeelsleutel hoort, worden aangevuld. 

 

Eens ook dat is ingevuld, komen we tot een kost per eenheid voor de organisatiegebonden 

werkingskosten. 

 

8. Woon- & leefkosten 
 

Dit zijn de kosten die zullen los staan van VAPH subsidies en die individueel per cliënt zullen worden 

gefactureerd. In dit model zit de mogelijkheid om maximaal 20 verschillende van deze kosten te 

gebruiken. 

Stap 1: deze kosten worden ingevuld in het tabblad ‘woon- & leefkosten’, waar de namen in kolom B 

kunnen worden aangepast voor uw organisatie. Indien u minder dan 20 woon- & leefkosten heeft, 

mogen deze niet verwijderd worden, als u niets bij kosten ingeeft, zullen deze ook geen verdere 

invloed hebben op de cijfers. 

Ook moet er per woon- & leefkost een verdeelsleutel worden gekozen, met bijhorend totaal aantal 

eenheden (per jaar). 



 

Kostprijsmodel  18 
 

 

Stap 2: het berekenen van de bruto kost en subsidies per eenheid zit niet in de scope van dit model 

en moeten dus extern worden uitgerekend. De rode tabbladen in het model zijn echter wel enkele 

voorbeelden die kunnen gebruikt worden om dergelijke berekeningen te maken. 

 

Met subsidies worden hier enkel niet VAPH subsidies bedoeld. 

 

Na het doorlopen van alle bovenstaande stappen zijn alle kosten op niveau van de organisatie 

toegevoegd. Alles wat hierna volgt zal cliënt of pakket specifiek zijn. 

9. Totale inkomsten voor cliënt 
 

Stap 1: In het tabblad ‘totale inkomsten voor cliënt’ moeten bovenaan de naam van de cliënt worden 

ingevuld, het type cliënt, de budgetcatgorie, en hoeveel voucher en cash punten er werden 

afgesproken. 

 

Deze gegevens worden in de 2 tabellen eronder verrekend naar geldwaarden. 

Afgesproken bedrag (extern) gaat over mensen die diensten willen aankopen van de organisatie 

zonder erkend te zijn door het VAPH. 

Stap 2: in de tabellen ‘organisatiegebonden niet VAPH subsidies’ en ‘zorggebonden niet VAPH 

subsidies’ moeten het aantal lijnen aangepast worden zodat ze gelijk zijn met respectievelijk het 

aantal organisatiegebonden diensten en het aantal zorggebonden diensten. Dit om de subsidies 

correct te kunnen verrekenen. 
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Stap 3: de 4de tabel is voor de woon- & leefkosten. Daarbij moet kolom E, de verkoopprijs, nog 

ingevuld worden. Dit is de prijs die de organisatie zal factureren naar de cliënt. In de tabel staat ook 

de bruto kost, de subsidies en de netto kost per eenheid, om de beslissing van de verkoopprijs te 

ondersteunen. 

 

 

10. Totale kosten voor cliënt 
 

Stap 1: in het tabblad ‘totale kosten voor cliënt’ staat bovenaan een tabel ‘zorggebonden 

personeelskosten’. In deze tabel moeten er evenveel lijnen zijn dan er zorggebonden diensten zijn. 

Daarna kan u invullen hoeveel uren per jaar elke dienst werkt voor die cliënt en dit moet opgesplitst 

worden per betalingsmethode (voucher of cash). 
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Stap 2: de 2de tabel is voor de zorggebonden werkingskosten. In deze tabel moet er eerst voor 

gezorgd worden dat er evenveel lijnen zijn dan er zorggebonden werkingskosten zijn (zelfde principe 

als bij de zorggebonden personeelskosten). Daarnaast verschijnt dan de door u gekozen 

verdeelsleutel. 

In de kolom ‘aantal eenheden/jaar’ moet dan het aantal van de verdeelsleutel specifiek voor de 

cliënt gezet worden. Bijvoorbeeld bij de verdeelsleutel aanwezigheidsdagen moet daar het aantal 

dagen staan dat u inschat dat de cliënt aanwezig zal zijn, op individueel niveau. 

 

Stap 3: de 3de tabel is voor de organisatiegebonden personeelskosten. In deze tabel moet er eerst 

voor gezorgd worden dat er evenveel lijnen zijn dan er organisatiegebonden diensten zijn (zelfde 

principe als bij de zorggebonden personeelskosten). Daarnaast verschijnt dan de door u gekozen 

verdeelsleutel. 

In de kolom ‘aantal eenheden/jaar’ moet dan het aantal van de verdeelsleutel specifiek voor de 

cliënt gezet worden. 

 

Stap 4: de 4de tabel is voor de organisatiegebonden werkingskosten. In deze tabel moet er eerst voor 

gezorgd worden dat er evenveel lijnen zijn dan er organisatiegebonden werkingskosten zijn (zelfde 

principe als bij de zorggebonden personeelskosten). Daarnaast verschijnt dan de door u gekozen 

verdeelsleutel. 

In de kolom ‘aantal eenheden/jaar’ moet dan het aantal van de verdeelsleutel specifiek voor de 

cliënt gezet worden. 
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Stap 5: de 5de tabel is voor de woon- & leefkosten. Daarbij moet enkel nog kolom C, met het aantal 

eenheden van de verdeelsleutel voor die cliënt worden ingevuld. 

 

Na het doorlopen van alle bovenstaande stappen, kunnen de resultaten bekeken worden, zoals 

hieronder beschreven. 

Als u een nieuwe cliënt of een nieuw pakket wil berekenen, moeten nu enkel hoofdstukken 9 en 10 

doorlopen worden om nieuwe resultaten te krijgen. 

11. Resultaten 
 

Als alle bovenstaande stappen zijn doorlopen, kan het resultaat voor deze cliënt bekeken worden in 

het tabblad ‘totaal cliënt’. 

Hier worden alle kosten en inkomsten uit de onderliggende tabbladen naast elkaar gezet zodat u kan 

zien op welke vlakken er overschotten of tekorten zijn. 
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Onder de drukknop ‘vorige’ staat er een extra knop ‘kopiëren naar totalen’, dit zet alle relevante 

cijfers van dit tabblad in het tabblad ‘totalen’. Elke keer u op die knop klikt, wordt er een nieuwe lijn 

toegevoegd. Op die manier kunnen de resultaten van alle cliënten opgeslagen worden en kan er op 

die cijfers ook analyse worden uitgevoerd op het niveau van de gehele organisatie. 

Opgelet, dit neemt enkel resultaten mee, niet de gebruikte parameters. Als u dus later deze cijfers 

terug wil linken aan de gebruikte cijfers, zal u deze ergens apart moeten bijhouden. Ook als u iets 

aanpast in de basis van het model, zal de berekening voor elke cliënt opnieuw moeten gebeuren. 

Als u in uw organisatie standaard pakketten wil aanbieden aan uw cliënt, kan u met dit model ook 

alle gegevens van de kosten en opbrengsten van een pakket berekenen en bijhouden. Wij raden aan 

om in een extern bestand alle parameters per pakket bij te houden. Dan kunnen de pakketten 

gesimuleerd worden en geëxporteerd worden naar het tabblad ‘totalen’. Als u dit gedaan heeft voor 

alle pakketten, heeft u in dat tabblad een mooi overzicht van de aangeboden pakketten. 

Ook voor de woon- & leefkosten kunnen de cijfers worden opgevolgd. In het tabblad ‘totale kosten 

voor cliënt’ staat er bovenaan, onder de drukknop ‘vorige’, een knop ‘aantallen W&L kopiëren naar 

samenvatting’. Dit zet de cijfers uit kolom C, het aantal eenheden per jaar, op een nieuwe lijn in het 

tabblad ‘samenvatting W&L’. Als alle cliënten aan deze lijst zijn toegevoegd, kan u de som van de 

cliënten vergelijken met het totale aantal eenheden dat werd gebruikt bij het berekenen van de 

kosten. Dit is te zien in de rij met de bezettingsgraad. 

 

 


