
Onderbouwing en berekening tarieven huishoudelijke hulp 2018 
 
 
4% loonsverhoging (voor beiden producten HH) 
De loonsverhoging gaat in op 1 oktober 2018. Als gevolg van de afronding op € 0,60 zou alleen de 4% 
loonsverhoging per 1 oktober 2018 niet leiden tot een verhoging van het tarief 2018 vanaf 1 april 2018. De 
4% wordt in de berekening 2018 meegenomen als 1%, omdat het gaat om één kwartaal van dat jaar. Dit is 
voor gemeenten en aanbieders administratief het minst belastend, omdat dit niet leidt tot een tweede 
tariefaanpassing in 2018 (per 1 oktober). 
 
Product Schoon huis 
Bij bepaling van het tarief voor 2019 is qua inschaling de volgende verhouding vastgesteld: HV0 15%, HV1 
50%, HV2 35%. Daarbij is er van uit gegaan dat medewerkers die op 1 april 2018 van FWG10 naar de HV-
schaal overstapten, in april 2019 naar een volgende trede in die schaal gaan. 
 
Voor 2018 geldt dus een andere verhouding. In 2018 stromen de medewerkers in vanuit FWG10 in trede 
HV0 en HV1. Derhalve wordt de verhouding in 2018: HV0 30%, HV1 70%. Met die verhouding en de 
loonsverhoging is de berekening voor 2018 als volgt: 

 
 
Product Regie op gestructureerd huishouden 
Bij bepaling van het tarief voor 2019 is qua inschaling de volgende verhouding vastgesteld: HV3 20%, HV4 
40%, HV5 40%. Daarbij is er van uit gegaan dat medewerkers die op 1 april 2018 van FWG15 naar de HV-
schaal overstapten, in april 2019 naar een volgende trede in die schaal gaan. 
 
Voor 2018 geldt dus een andere verhouding. In 2018 stromen de medewerkers in vanuit FWG15. Voor het 
aangepaste tarief 2018 worden dezelfde treden gehanteerd, maar in een andere verhouding: HV3 30%, HV4 
40%, HV5 30%. Met die verhouding en de loonsverhoging is de berekening voor 2018 als volgt: 
 
 



 
 
Voorbehoud: vaststelling door de colleges 
Zoals ook het geval was bij de presentatie van de tarieven 2019, moet definitieve vaststelling door de 
colleges nog plaatsvinden. Na vaststelling in oktober zullen de nieuwe tarieven worden doorgevoerd en zal 
verrekend worden. 


