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INLEIDING

Er zijn al heel wat verbredingsmogelijkheden op land- en tuinbouwbedrijven, denk maar aan toerisme,
hoeveproducten, bezoeken, enz. Daarnaast zien ook meer en meer bedrijfsleiders mogelijkheden in het
aanbieden van zorg. Op die manier willen ze hun steentje bijdragen aan de maatschappij.
Om ervoor te zorgen dat bedrijfsleiders de zorgverbredingstak met succes kunnen uitbouwen, wil het
Plattelandplusproject “Meer zorg op de Limburgse zorgboerderijen” bedrijfsleiders uitdagen om ook eens op
een andere manier naar hun zorgaanbieding te kijken en te achterhalen of er nog andere mogelijkheden en
kansen zijn. Ze worden aangemoedigd om een bedrijfsmodel op maat te ontwikkelen, waarbij er niet enkel naar
het standaard en reeds gekende model gekeken wordt.
Deze brochure wil bedrijfsleiders begeleiden in het nadenken over ondernemen en verbreden in de zorg en dit
door hen te laten stilstaan bij kostprijsberekening.
Het is als aanbieder van een dienst van belang om goed bewust te zijn van de prijs-kwaliteitverhouding van je
dienst en hoe die zich verhoudt tot concurrerende producten. In welk prijssegment bevindt je aanbod zich en
wat is de kwaliteit ervan?
Om een goede prijs te kunnen bepalen, moet je de ondergrens kennen waarvoor je het aanbod wil en kan
aanbieden. Het komt erop aan om inzicht te krijgen in de kosten die je moet maken. Welke kosten zijn van
belang? Hoeveel bedragen ze?
We hopen alvast dat deze brochure bedrijfsleiders die aan de slag willen gaan met zorg kan helpen bij het
uitdenken van hun prijszettingsmodel en alle aspecten die erbij komen kijken.

Steunpunt Groene Zorg & Innovatiesteunpunt
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EEN KOSTPRIJS

2.1
Wat is een kostprijs?
We kunnen volgende definitie nemen voor een kostprijs:
“Een kostprijs omvat alle kosten die je moet maken om een bepaald product of bepaalde dienst te leveren.”
Een kostprijsberekening maakt dus duidelijk wat de kostprijs is van een product of een dienst die we naar de
markt brengen. Verderop in deze brochure zullen we steeds spreken over een dienst, maar wees je ervan
bewust dat dit ook een product kan zijn.
In deze brochure leggen we de focus op diensten aangezien je als verstrekker van Groene Zorg in de eerste
plaats een dienst of verschillende diensten levert.
2.2
Waar haal je de nodige gegevens vandaan?
Als je de eerste keer aan een kostprijsberekening begint, werk je vanuit een naberekening. Je rekent dus met
historische gegevens, met de kosten die je in het verleden gemaakt hebt. Naarmate je langer met
kostprijsberekening aan de slag bent, kan je ook voorberekening toepassen, waarbij je werkt met actuele
gegevens en veronderstellingen voor de komende periode. Deze veronderstellingen toets je in de volgende
periode dan weer aan de naberekening, om zo de veronderstellingen voor de toekomst te optimaliseren en
realistischer te maken.
Voor het verzamelen van gegevens kan je vertrekken vanuit de boekhouding, waarin je een overzicht hebt van
de kosten die je het afgelopen jaar maakte. Voor sommige kosten moet je ook de boekhouding van een aantal
jaren geleden erbij nemen. Die ene zetel kocht je misschien al vijf jaar geleden, je computer staat er misschien
al drie jaar en het kookmateriaal is eventueel al helemaal afgeschreven want die heb je al twaalf jaar. Ook wat
boekhoudkundig al is afgeschreven, zal je in je kostprijsberekening blijven meenemen.
Daarnaast is het ook aangewezen om bepaalde zaken te registreren en te meten. Hoeveel tijd spendeer je
bijvoorbeeld aan het begeleiden van een zorggast? Hoe lang duurt het om het lokaal specifiek voor de
zorggasten schoon te maken? Hoeveel materiaal heb je nodig per zorggast? Deze informatie vind je niet in je
boekhouding en moet je dus afzonderlijk meten en noteren.
2.3
Er bestaat niet één kostprijs
Er bestaat echter niet één kostprijsberekening. De kostprijs is onder andere afhankelijk van je manier van
werken, de veronderstellingen die je maakt, de informatie die je opneemt, de verdeelsleutels die je gebruikt, de
beslissingen die je neemt over het toerekenen, enz.
Afhankelijk van hoe ver je gaat in je berekening, wordt de kostprijs “juister”, al is het wel van belang om een
evenwicht te vinden tussen te veel details en een te vage berekening. Daarbij moet je jezelf steeds de volgende
vraag stellen: “Kan ik door bijkomende verfijning in mijn berekening een substantieel betere beslissing nemen?”
Hoe verfijnder je het kostprijssysteem maakt, hoe meer gegevens je moet registreren en bijhouden. Je
foutkosten dalen, maar daar tegenover staat dat je meetkosten toenemen. Als je een lagere graad van verfijning
hanteert, zijn je meetkosten lager, maar je foutkosten zijn daarentegen hoger. Het komt erop aan om een
evenwicht te vinden tussen beide zaken.
Hoog

Totale
kosten

Meetkosten

Kosten

Foutkosten

Laag
Laag

Optimaal systeem

Hoog

Graad van verfijning

Figuur 1: Evenwicht tussen meetkosten en foutkosten
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3 TERMINOLOGIE
Doorheen de brochure werken we met enkele termen die we graag eerst duiden
3.1

Een kostendrager
“Een kostendrager is iets waarvoor je de kosten wilt berekenen.”

Een kostendrager kan een individuele zorggast zijn, maar net zo goed een groep zorggasten. Groene Zorg
bedrijven hebben vaak meerdere bedrijfstakken op hun bedrijf. Een kostendrager kan in dit geval ook een deel
van de organisatie zijn (vb. het melkveebedrijf, de thuisverkoop, de zorgtak).
Hoe gedetailleerder de kostendrager, hoe meer detail je nodig zal hebben en hoe meer je moet registreren. Je
moet ergens een optimum vinden waarmee je kan en wilt werken.
Stel dat je de kostprijs van bijvoorbeeld materiaal per zorggast wilt kennen. Dan kun je beginnen door alle kosten
van het gebruikte materiaal samen te tellen. Dit bedrag deel je vervolgens door het aantal zorggasten, om zo
een kost per zorggast te kennen. Je initiële kostendrager is in dit geval de groep zorggasten.
Anderzijds kun je ook vertrekken van de individuele zorggast. Hierbij ga je de kost van materiaal dat door die
specifieke zorggast gebruikt wordt, direct bepalen en toerekenen aan die specifieke zorggast. Deze manier van
werken zal echter meer tijd en registratie vragen.
3.2
Een verdeelsleutel
“Bij kostprijsberekening wijs je kosten direct toe aan een kostendrager (direct costing) of door middel van een
verdeelsleutel (indirect costing).”
Sommige kosten kan je niet meteen aan je gekozen kostendrager toewijzen. Daarom werk je met een
verdeelsleutel. Hierbij zoek je een oorzakelijk verband tussen de te verdelen kosten en de gekozen
verdeelsleutel. Wat veroorzaakt de kosten?
Materiaal wordt door meerdere zorggasten op je bedrijf gebruikt en moet dus toegerekend worden aan
meerdere kostendragers. Er zijn verschillende manieren mogelijk om deze kosten aan de verschillende
zorggasten toe te rekenen. Afhankelijk van de methode die je kiest, kunnen de kosten die je toewijst verschillen,
zoals onderstaand fictief voorbeeld aangeeft.
Voorbeeld:
Een zorgbedrijf heeft een specifiek instrument dat ze ter beschikking stelt voor gebruik door de
zorggasten die op het bedrijf komen. Dit instrument heeft op jaarbasis een kost van € 1000.
Het zorgbedrijf biedt zorg aan voor 2 types van zorggasten (zorggasten met een lichte zorglast en
zorggasten met een zware mentale achterstand). Na evaluatie blijkt dat het voor de bedrijfsleiders
haalbaar is om per dag 5 zorggasten met een lichte zorglast en 2 zorggasten met een zware mentale
achterstand te ontvangen.
De bedrijfsleiders registreerden ook hoeveel tijd het instrument door de specifieke zorggasten gebruikt
werd. De zorggasten met een lichte zorglast maken ieder een half uur gebruik van het instrument,
terwijl de zorggasten met een zware mentale achterstand deze 1 uur gebruiken. Op jaarbasis, met 200
dagen per jaar, wil dit zeggen dat de zorggasten met een lichte zorggast het instrument 500 uur [= 5 x
0.5 x 200] gebruiken, terwijl de zorggasten met een zware mentale achterstand het instrument 400 uur
[= 2 x 1 x 200] gebruiken. Op jaarbasis wordt het instrument dus 900 uur gebruikt.
Wijs je de € 1000 toe aan de zorggastgroepen op basis van het aantal zorggasten, dan is het duidelijk
dat zorgasten met een lichte achterstand een groter aandeel in de kosten zullen dragen [€ 714 = 1000
x (5/7)]. Kies je ervoor om te werken met het aantal uren dat je het instrument ingezet hebt, dan is de
verdeling minder uitgesproken, zoals in Tabel 1 te zien is.
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Kosten van specifiek instrument
€ 1.000
op jaarbasis
Zorggast type A
Aantal zorggasten per dag

Totaal

5

2

0.5 uur

1 uur

500
[= 5 x 0.5 x 200]

400
[= 2 x 1 x 200]

Gebruik per type per dag
Aantal uren gebruik op jaarbasis
(200 dagen)

Zorggast type B

7
900
[= 500 + 400]

Totaal toegerekende kosten op basis van
Het aantal zorggasten
Het aantal gebruikte uren

€ 714
[=1000 x (5/7)]

€ 286
[=1000 x (2/7)]

€ 556
[= 1000 x (500/900)]

€ 444
[=1000 x (400/900)]

Tabel 1: Impact op toegerekende kosten door gebruik te maken van verschillende verdeelsleutels

Je kunt werken met een waaier aan verdeelsleutels, denk bijvoorbeeld aan:










Hoeveel zorggasten van een bepaald type doorheen heel het jaar?
Hoeveel zorggasten per dag?
Hoeveel zorgplaatsen op het bedrijf?
Hoeveel dagen gebruikt?
Hoeveel zorgdagen ingezet?
Hoeveel arbeidsuren aan type zorggast besteed?
Hoeveel tijd materiaal ingezet?
Hoeveel materiaal nodig voor bepaald type zorggast?
…

Welke verdeelsleutel je ook toepast, het is een keuze die je zelf als bedrijfsleider moet maken. Wel moet je
proberen ervoor te zorgen dat het kostprijssysteem zo veel mogelijk de realiteit weerspiegelt. De variëteit aan
mogelijke verdeelsleutels maakt meteen ook duidelijk waarom er niet één kostprijs bestaat. Afhankelijk van de
keuze die je maakt, krijg je een ander resultaat.
Het is belangrijk om je bewust te zijn van mogelijke verschillen door het toepassen van verdeelsleutels, zodat
je geen verkeerde beslissingen neemt. Zolang je over meerdere jaren met dezelfde veronderstellingen blijft
werken, kan je de kostprijsberekening doorheen de jaren gebruiken om een vergelijking te maken.

3.3
Een kostenplaats
“De kostenplaats is het onderdeel in de organisatie waar de kosten (zowel directe als indirecte) gemaakt
worden.”
Onderstaand voorbeeld kan duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt. Een computer die je hebt aangekocht
voor € 2000 en die je vier jaar lang gebruikt, heeft dus een jaarlijkse kostprijs van € 500. Je gebruikt de computer
niet alleen voor de zorgactiviteit, maar ook voor de administratie van je productiebedrijf. Deze kosten maak je
dus voor beide onderdelen van je bedrijf en moet je dus ook aan beide onderdelen toewijzen. Om de kosten te
kunnen toewijzen aan een kostenplaats, werk je met een kostenveroorzaker.
“Een kostenveroorzaker is een basis waarop bepaald wordt hoeveel een activiteit een kostensoort verbruikt.”
In het geval van de computer hebben we gemeten dat we die 40% van de tijd gebruiken voor de administratie
van het productiebedrijf en 60% voor de zorg. Van de kostprijs voor de computer wordt dus € 200 aan het
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productiebedrijf toegerekend en € 300 aan de zorgtak. In dit voorbeeld beschouwen we de gebruikerstijd als de
kostenveroorzaker.
Aankoop- Kosten Ingezette
kosten
per jaar
tijd
€ 2.000

€ 500

Kostenplaats

40%

Productiebedrijf

€ 200

60%

Zorgtak

€ 300

Ingezette
tijd

Kostendrager

80%

Zorggroep
A

5%

15%

Zorggroep
B

Zorggroep
C

Ingezette
tijd

€ 240

€ 15

€ 45

Kostendrager

60%

Zorggast 1

€ 144

20%

Zorggast 2

€ 48

20%

Zorggast 3

€ 48

45%

Zorggast 4

€7

55%

Zorggast 5

€8

75%

Zorggast 6

€ 34

25%

Zorggast 7

€ 11

Tabel 2: Gebruik van kostenplaats en kostenveroorzaker
Stel dat het bedrijf op het vlak van zorg werkt met drie types van zorggasten (A, B, en C). Om het aandeel van
de computer in de kostprijs te kennen, moeten de kosten voor de computer toegewezen worden aan de drie
type zorggasten (=kostendrager). In welke mate wordt de computer dus gebruikt bij het aanbieden van de zorg
voor deze groepen zorggasten? Hierbij zoek je een verdeelsleutel die je enerzijds makkelijk kunt berekenen en
die anderzijds toch een zeker verband weergeeft. In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken naar het aandeel
van de tijd dat de bedrijfsleiders bezig zijn met de zorggasten.
Vervolgens wordt er verder gerekend tot de vraag “hoeveel van de computer moet aan elke specifieke zorggast
toegerekend worden?”. Opnieuw wordt gekeken naar hoeveel tijd de bedrijfsleiders doorheen het jaar bezig zijn
met de verschillende zorggasten. Door te werken met ingezette tijd, zullen de bedrijfsleiders veel meer moeten
registreren.
Een andere manier zou kunnen zijn om het bedrag door het aantal zorggasten van een bepaald type te delen
(zie onderstaande tabel). Dit zal leiden tot een verschil in de uiteindelijk toegewezen kost per zorggast en toont
het belang van het kiezen van een geschikte verdeelsleutel.
Aankoop- Kosten Ingezette
kosten
per jaar
tijd
€ 2.000

€ 500

Kostenplaats

40%

Productiebedrijf

€ 200

60%

Zorgtak

€ 300

Ingezette
tijd

Kostendrager

80%

Zorggroep
A

5%

15%

Zorggroep
B

Zorggroep
C

Aantal
zorggasten

€ 240

€ 15

€ 45

Kostendrager

1/3

Zorggast 1

€ 80

1/3

Zorggast 2

€ 80

1/3

Zorggast 3

€ 80

1/2

Zorggast 4

€ 7,5

1/2

Zorggast 5

€ 7,5

1/2

Zorggast 6

€ 22,5

1/2

Zorggast 7

€ 22,5

Tabel 3: Gebruik van kostenplaats en kostenveroorzaker
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4

WELKE SOORT KOSTEN BESTAAN ER?

Vooraleer we in detail bekijken welke kosten we allemaal in een kostprijsberekening moeten meenemen, is het
van belang om het verschil tussen directe en indirecte kosten enerzijds en vaste en variabele kosten anderzijds
goed te begrijpen.

4.1
Directe en indirecte kosten
Directe kosten zijn kosten die je rechtstreeks aan een kostendrager kunt toewijzen en die wegvallen indien je
de kostendrager niet meer produceert. Het zijn kosten waarvan je heel gemakkelijk kunt zeggen hoeveel ze
bijdragen aan de totale kostprijs van je product of dienst.
Zo is materiaal dat je specifiek voor een specifieke zorggast koopt, duidelijk een directe kost. Mocht die
specifieke zorggast niet meer op je bedrijf komen, zou je het materiaal ook niet meer nodig hebben.
“Directe kosten wijs je rechtstreeks toe aan een kostendrager.”
Indirecte kosten, daarentegen, zijn kosten die je niet rechtstreeks aan een kostendrager kunt toewijzen. Ze
worden meestal gemaakt voor meerdere kostendragers of voor het bedrijf in zijn algemeenheid. Er bestaat geen
directe link tussen de hoogte van deze indirecte kosten en de kosten van je dienst.
Denk bijvoorbeeld terug aan het voorbeeld van de computer. Het is niet meteen duidelijk hoeveel je van deze
computerkosten aan een individuele zorggast moet toewijzen. Deel je het bedrag van de kosten simpel door
het aantal zorggasten op je bedrijf? Of werk je met een bepaalde verdeelsleutel (vb. gespendeerde tijd) omdat
je misschien minder bureauwerk hebt voor een bepaald type van zorggast?
Als bedrijfsleider zal je hierover een beslissing moeten nemen en afhankelijk van je beslissing zal je op een
ander bedrag uitkomen. Net om deze reden is een kostprijsberekening niet het meest aangewezen
vergelijkingsinstrument. Het ene bedrijf kan ervoor opteren om met de eerste sleutel te werken en het andere
met de andere sleutel. In beide gevallen krijg je een ander resultaat.
Een ander voorbeeld van indirecte kosten, zijn de kosten die je maakt om de verzekering of de boekhouder te
betalen. Je betaalt die voor je hele bedrijf en dus niet specifiek voor één onderdeel. Ook voor deze kosten moet
je beslissen hoe je ze aan de verschillende kostendragers toewijst.
Door een dienstverlening te schrappen, verander je in principe niets aan de indirecte kosten, de bestaande
kosten blijven bestaan. Dat doet de indirecte kosten die je aan de overblijvende zorggasten toewijst wel stijgen,
want je moet de kosten van bijvoorbeeld de verzekering en de boekhouder nu over minder zorggasten verdelen.
Het is daarom aan te raden om de indirecte kosten jaarlijks opnieuw te evalueren.
“Indirecte kosten maak je voor meerdere kostendragers of voor je bedrijf in zijn algemeenheid.”
Of kosten direct of indirect zijn, is afhankelijk van het niveau waarop je rekent of van de kostendrager waarmee
je werkt. Zoals eerder aangegeven kan de kostendrager een individuele zorggast zijn, een groep van
zorggasten, of een deel van de organisatie (vb. het productiebedrijf, de zorgtak). Afhankelijk van de
kostendrager die je kiest, zijn bepaalde kosten direct of indirect. Neem bijvoorbeeld de kosten om je website te
maken, die zijn ‘direct’ voor al je zorggasten samen, maar ‘indirect’ voor die ene specifieke zorggast.
4.2
Vaste en variabele kosten
Om te weten of kosten vast of variabel zijn, kun je jezelf de vraag stellen: “Als ik 10% minder tijd aan mijn
zorgactiviteit spendeer, dalen de kosten dan?” Zo ja, dan is het een variabele kost. In het andere geval is het
een vaste kost. Bij het bepalen of een kost vast of variabel is, kijk je dus niet naar de kosten voor de individuele
zorggast, maar naar de kosten op bedrijfsniveau.
Vaste kosten zijn kosten die onafhankelijk zijn van de grootte van je bedrijf en die blijven bestaan, ook indien je
de zorgactiviteit stopzet (maar wel nog verder doet met de productietak). Het zijn structurele kosten. Het zijn
kosten die je vaak voor een langere periode gemaakt hebt. Zo stijgen de kosten van een ontvangstruimte niet
naarmate meer of minder zorggasten hiervan gebruik maken. Ook de kosten voor het maken van een website
veranderen niet naarmate je meer of minder zorggasten op het bedrijf ontvangt. Vanwege deze vaste kosten is
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het soms toch aangewezen om een dienst waarmee je niet veel inkomen genereert, toch nog te blijven
aanbieden. Het gebruik kan toch nog helpen om de vaste kosten te dekken.
Variabele kosten, daarentegen, variëren naargelang van het aanbodvolume. Zo maak je misschien gebruik van
een extra vrijwilliger wanneer er meer zorggasten op je bedrijf komen of moet je misschien minder tijd in opkuis
steken indien minder zorggasten langskwamen. Variabele kosten vallen ook weg indien je stopt met het
aanbieden van je dienst. Zo zal je bijvoorbeeld geen materiaal, dat door zorggasten gebruikt wordt, meer moeten
kopen indien er geen zorggasten meer op het bedrijf komen.
Zoals in de grafiek hieronder is weergegeven, is het ook mogelijk dat er een knik in de grafieklijn zit. Je krijgt
van je leverancier misschien korting op je aankoopprijs indien je een groter volume van materiaal inkoopt.

1000

Totale kostprijs om
website te maken

Totale Kostprijs voor
werkmateriaal

50
40
30
20
10
0

750
500
250
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aantal zorggasten

Aantal zorggasten

Figuur 2: Voorbeeld van variabele kosten

Figuur 3: Voorbeeld van vaste kosten

4.3
Voorbeeld op vlak van arbeid
Onderstaand schema geeft de verschillen weer op vlak van personeelskosten. We gaan er in dit overzicht vanuit
dat we de kosten voor een individuele zorggast willen kennen.
Directe kosten

Indirecte kosten

Variabele
kosten

Vrijwilligersvergoeding voor een
vrijwilliger
die
voor
een
specifieke zorggast werkt

Loon externe begeleider

Loon vaste medewerker die
alleen voor een specifieke
zorggast werkt

Loon bedrijfsleider

Vaste kosten

Loon vaste medewerker

Tabel 4: Oefening in soorten kosten
De vrijwilliger die specifiek voor een bepaalde zorggast op je bedrijf komt helpen, definiëren we als een variabele
kost. Mocht die zorggast niet meer komen, zou je die vrijwilliger misschien niet meer nodig hebben. Bovendien
is het een directe kost omdat je weet dat je deze kost enkel maakt voor die specifieke zorggast. Je kunt de kost
direct toewijzen aan die specifieke zorggast.
Werk je daarentegen met een medewerker die je vast in dienst hebt, dan is het eerder een vaste kost. Immers
mocht de zorggast niet meer op je bedrijf komen, zal je de vaste medewerker blijven tewerk stellen. De kost valt
niet weg.
Loon dat je betaalt voor een externe begeleider, de bedrijfsleider, of een vaste medewerker is allen indirect,
indien deze medewerkers niet voor één specifieke zorggast tewerk worden gesteld. De kost is indirect omdat je
de totale kost zult moeten toewijzen via een verdeelsleutel. De externe begeleider is een variabele kost omdat
je deze enkel aanneemt bij een hogere werkdruk. De vaste medewerker en de bedrijfsleider blijven ongeacht
het aantal zorggasten.
8

5

OVERZICHT VAN KOSTEN

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende type kosten die we voor een Groene Zorg bedrijf kunnen
detecteren, specifiek voor de zorgtak. Door middel van onderstaand schema bekijken we stap voor stap de
verschillende type kosten waarmee je rekening kan houden. Telkens worden enkele voorbeeldkosten
besproken en hoe je ermee kan rekenen.

Kosten

Kosten direct verbonden
aan een specifieke
zorggast

Kosten verbonden aan
ontvangst van zorggasten
(niet direct)

Kosten gedeeltelijk ten
laste van de zorgactiviteit

Materiaalkosten

Materiaalkosten

Materiaalkosten

Personeelskosten

Investeringsmateriaal

Investeringsmateriaal

Personeelskosten

Personeelskosten

Administratiekosten

Administratiekosten

Promotie kosten

Promotie kosten

Onderzoek &
ontwikkeling

Onderzoek &
ontwikkeling

Figuur 4: Kostenschema
In deze brochure gaan we ervan uit dat je kostendrager een individuele zorggast is. We willen de kosten
specifiek voor een zorggast kennen. Dit betekent dat we indirecte kosten via een bepaalde verdeelsleutel aan
deze kostendrager zullen toerekenen.
5.1
Kosten direct verbonden aan een specifieke zorggast
De eerste groep kosten waarnaar we kunnen kijken, zijn de kosten die overduidelijk voor een specifieke zorggast
gemaakt worden. Deze kosten worden rechtstreeks gemaakt voor je kostendrager en kunnen dus gemakkelijk
toegewezen worden.
Indien je slechts 1 zorggast ontvangt, zit je altijd in deze situatie. In de meeste gevallen zul je echter kosten
maken voor het geheel van je zorgactiviteit, waarna je deze kosten gaat toewijzen door middel van een
verdeelsleutel aan de specifieke zorggasten (zie verder “indirecte kosten”).
5.1.1
Materiaalkosten
Onder directe materiaalkosten vallen alle kosten die je maakt om materiaal te kopen dat enkel door een
specifieke zorggast gebruikt wordt. Je koopt ze om je dienstverlening naar die zorggast te kunnen aanbieden.
Mocht de zorggast niet meer op je bedrijf komen, zou je dit materiaal ook niet meer aanschaffen.
Je kunt hierbij denken aan

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Specifieke kledij
Werkmateriaal
(Para)medisch zorgmateriaal
Voeding of drank
Vervoer
…
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Enerzijds verzamel je hoeveel het materiaal kost. Deze informatie vind je normaal gezien in de facturen. Je
zoekt dus in je administratie hoeveel je betaald hebt voor het materiaal. Anderzijds verzamel je ook hoeveel je
van het materiaal nodig hebt per kostendrager. Gegeven dat we de individuele zorggast als kostendrager
genomen hebben, noteer je hoeveel materiaal je per zorggast nodig hebt. Mocht je bij aanvang gekozen hebben
om een groep zorggasten als kostendrager te nemen, dan zou je alle kosten noteren en samentellen die je voor
die gehele groep maakt.
5.1.2
Personeelskosten
Onder de personeelskosten die direct verbonden zijn aan de ontvangst van een specifieke zorggast kun je
denken aan
̶
̶
̶
̶
̶

Personeel aangesteld voor of de eigen tijd die je spendeert aan de begeleiding van de specifieke
zorggast
Personeel of je eigen tijd voor het opstellen, opvolgen en evalueren van het behandelingsplan
De tijd dat personeel of jijzelf spendeert aan cliëntgebonden overleg, teambespreking, …
Personeel dat je inzet voor extra dienstverlening (vb. vervoer, maaltijden klaarmaken, …) – indien het
aanbieden van extra dienstverlening mogelijk is
…

Het zijn dus de kosten die je moet maken om personeel of jezelf tewerk te stellen bij de aanbieding van je
dienstverlening aan een specifieke zorggast.
Er zijn twee mogelijkheden om die personeelskosten te berekenen.
Met de eerste manier registreer je hoeveel tijd het kost om elke activiteit uit te voeren. Hoeveel tijd heb je
bijvoorbeeld nodig voor de één-op-één begeleiding? Als je weet hoeveel tijd dit vraagt, kun je dat
vermenigvuldigen met een uurkostprijs. Je kunt hiervoor werken met een gemiddelde uurkostprijs. Indien een
specifieke persoon een bepaalde activiteit uitvoert, kun je werken met de uurkostprijs van deze specifieke
werknemer. Op deze manier worden de arbeidskosten zeer direct berekend. Anderzijds is dit wel een zeer
arbeidsintensieve rekenwijze.
Een andere mogelijkheid is de indirecte manier, waarbij je vertrekt van het jaarloon. Je noteert hoeveel je betaalt
voor de medewerker (reken alle kosten: zijn brutoloon, vakantievergoeding, sociaal secretariaat, …) en noteer
hoeveel procent van de tijd die medewerker bezig is met de dienstverlening voor deze specifieke zorggast. Door
middel van deze verdeelsleutel kun je dan de personeelskosten aan de zorggast toewijzen. Onderstaand
schema toont – net als bij het voorbeeld van de computer – hoe je de personeelskosten trapsgewijs aan de
verschillende kostendragers toewijst.
Stel dat we iemand tewerkstellen die zowel in de zorg als in de landbouwactiviteit aan de slag is. Op basis van
de ingezette tijd hebben we vastgesteld dat de persoon 40% met landbouw bezig is en 60 % met de zorg. Om
deze verdeelsleutel te bepalen, werk je met veronderstellingen (een inschatting die je maakt) of registreer je
hoeveel tijd de medewerker aan bepaalde activiteiten op het bedrijf spendeert. Op die manier komen we tot een
verdeelsleutel om het jaarloon toe te wijzen aan de kostenplaatsen landbouw en zorg.
Deze medewerker houdt zich enkel bezig met de zorgactiviteiten voor één bepaalde zorggast. Op jaarbasis
betekent dit dat de personeelskost die aan Zorggast A moet worden toegerekend € 12.000 is.
Jaarloon

Ingezette tijd

€ 20.000

40%
60%

Kostenplaats
Landbouw
activiteit
Zorg activiteit

Ingezette tijd

Kostendrager

€ 8.000
€ 12.000

100%

Zorggast A

€ 12.000

Tabel 5: Toewijzing van arbeidskosten
Het is belangrijk dat je ook de tijd die jij als bedrijfsleider spendeert om de dienstverlening aan te bieden, mee
in rekening brengt. Stel dat je morgen ziek zou worden en je iemand in dienst moet nemen, dan moet je die
persoon ook betalen en moeten die kosten dus gedekt worden. Ook de tijd dat jij persoonlijk betrokken bent,
moet dus meegenomen worden en er moet een kostprijs aan gekoppeld worden. Doe hetzelfde voor de tijd
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waarin familieleden een handje komen toesteken. Ook zij kunnen wegvallen, waardoor je toch iemand moet
betalen, en moet je dus kunnen opvangen.
Welk bedrag reken je voor je eigen tijd? In principe bepaal je dat zelf, maar zoals hierboven al geschetst kun jij
ook uitvallen en moet je in zo’n gevallen iemand anders het werk tegen betaling laten uitvoeren. Bereken dus
minimaal een uurloon dat je zou moeten betalen indien je iemand anders het werk liet uitvoeren.

5.2
Kosten verbonden aan ontvangst van zorggasten (niet direct)
Onder de indirecte kosten komen alle kosten die je niet rechtstreeks aan je kostendrager kunt toewijzen en die
dus in ons voorbeeld niet rechtstreeks voor één specifieke zorggast gemaakt worden. De meeste kosten vallen
binnen deze categorie, waardoor deze groep kosten uitgebreider is. We gaan alle kosten die we maken om de
zorgactiviteit aan te bieden mee in rekening brengen.
Indien je op je bedrijf meerdere takken van activiteit hebt (vb. landbouwproductie, verbreding, zorg, …), zul je
hoogstwaarschijnlijk ook nog kosten hebben die niet enkel onder de zorgactiviteit vallen. Dit bekijken we in de
volgende categorie (zie verder “gedeeltelijk ten laste”).
5.2.1
Materiaalkosten voor zorg en omkadering op jaarbasis
In de eerste plaats gaan we kijken naar materiaal dat we aankopen voor het aanbieden van de zorgactiviteiten
en het verzorgen van de omkadering van de zorgactiviteit. Onderstaand enkele voorbeelden waaraan je kunt
denken:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Kledij voor zorgactiviteiten
Werkmateriaal (schop, borstel, riek, …) voor de zorgactiviteiten
Dieren / planten die gebruikt worden bij de zorgactiviteiten
Materiaal voor onderhoud van dieren (voeders, geneesmiddelen, …)
Materiaal voor onderhoud van planten (potten, aanbindmateriaal, meststoffen, …)
Voeding / drank voor de zorggasten
(Para)medisch zorgmateriaal voor de zorggasten
Schoonmaakmateriaal
Verwarming
Water
Elektriciteit
Onderhoud aan gebouwen
Huur/pacht voor gebouwen en/of grond
…

Het meeste van dit materiaal koop je elk jaar opnieuw aan om je zorg te kunnen aanbieden. Je kijkt dan ook
best in de boekhouding en je facturen om de kost van dit materiaal te kennen.
Indien je met een voorcalculatie werkt, kun je steeds de recentste prijs nemen. Wat heb je bijvoorbeeld onlangs
voor het materiaal betaald? Indien je met een nacalculatie werkt, ga je het beste uit van een gemiddelde prijs.
Zo heb je misschien in de loop van het jaar een aantal keren een borstel aangekocht, waarbij de prijs niet steeds
constant was. Je kunt ervoor opteren om verder te werken met de hoogste prijs of te rekenen met een
gemiddelde prijs die je betaald hebt. Het is aan jou als bedrijfsleider om hier keuzes te maken. Het is wel
raadzaam om steeds goed te noteren welke keuze je gemaakt hebt, zodat je de informatie later nog goed kunt
begrijpen.
Indien je meerdere bedrijfstakken op je bedrijf hebt, is de kans groot dat je voor een aantal kosten (vb. water,
elektriciteit, verwarming) niet zult weten wat de kost specifiek voor de zorgtak is. In dat geval kun je ze mee
opnemen onder de categorie “gedeeltelijk ten laste” en daar via een verdeelsleutel aan de bedrijfstak toewijzen.
5.2.2
Investeringsmateriaal en materiaalkosten gespreid over meerdere jaren
We maken ook kosten die we gedurende meerdere jaren gebruiken. De aanschafkost ga je dan over meerdere
jaren spreiden. Deze kosten vinden we niet meer alleen in de boekhouding van het afgelopen jaar. We moeten
in de facturen van een aantal jaar terugkijken. Voor dit soort kosten zullen we in de eerste plaats al een verdeling
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over meerdere jaren moeten doen. Je kocht bijvoorbeeld twee jaar geleden keukenschorten om te koken met
de zorggasten voor € 48 en je gebruikt die drie jaar. Dan heb je een jaarlijkse kostprijs van € 16.
We geven graag enkele voorbeelden van kosten waaraan je kunt denken:
̶

Gebouwen voor zorgactiviteiten
Inrichting gebouwen voor zorgactiviteiten
Machines die enkel binnen de zorgactiviteit gebruikt worden
Hokken en/of serres voor dieren en/of planten
Auto of bus om vervoer van zorggasten te doen
…
̶
̶
̶
̶
̶

Het gaat duidelijk om kosten die we enkel gemaakt hebben om de zorgactiviteit te kunnen aanbieden.
Bij aanvang van een kostprijsberekening gebruik je de prijs die je in het begin voor het materieel betaald hebt.
In het ideale scenario gebruik je de prijs die je zou moeten betalen indien je het materiaal opnieuw zou moeten
aankopen. De reden hiervoor is dat je door deze kosten door te rekenen, een buffer opbouwt om indien nodig
bijvoorbeeld een nieuwe machine te kunnen aankopen. Kan je bijvoorbeeld het materiaal ook heel gemakkelijk
tweedehands aankopen, dan kun je ook met de tweedehandsprijs werken.
Investeringen die je deed, zal je meerdere jaren gebruiken. Daarom spreid je de kostprijs ervan ook over een
aantal jaren. Je volgt hierbij hetzelfde principe als bij afschrijvingen in de boekhouding, alleen zullen kosten
nooit helemaal afgeschreven zijn. Indien een kostenpost boekhoudkundig is afgeschreven, verdwijnt hij uit de
boekhouding. In je kostprijsberekening moet je die kosten echter verder meenemen. Stel dat je de schorten van
hierboven toch nog een 4de jaar gebruikt, dan reken je ook in dat 4de jaar € 16 aan. Op die manier bouw je al
een buffer voor wanneer je terug nieuwe schorten moet aankopen.
Ook voor de indirecte kosten kun je veel informatie uit de boekhouding en facturen halen. Verzamel de kosten
in eerste instantie op jaarbasis. Vervolgens bepaal je welke verdeelsleutel je toepast om de kosten toe te
rekenen naar de verschillende kostendragers. Zoals eerder aangegeven kies je hier het best een verdeelsleutel
die het meest direct verband houdt met de kosten. Mogelijke verdeelsleutels kunnen zijn het aantal zorggasten,
het aantal uren zorg per kostendrager, het aantal dagen dat zorggast van materiaal gebruik maakte, …
5.2.3
Personeelskosten
De meeste medewerkers op een zorgbedrijf zijn er niet voor 1 specifieke zorggast, maar staan in voor
begeleiding en ondersteuning naar meerdere zorggasten. Denk hierbij aan vast personeel, vrijwilligers, maar
ook externe begeleiders en deskundigen.
Welke tijd breng je zoal in rekening?
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Begeleidingstijd
Het bereiden van maaltijden
Het verzorgen van vervoer
Onderhoud werkmateriaal en werkkledij
Onderhoud buiten de openingsuren van bedrijfsgedeelte dat specifiek voor zorgaanbod wordt opgezet
(vb. moestuin, knuffeldieren, poetsen, klussen, …)
Overleg
…

Vergeet zeker niet je eigen tijd in rekening te brengen. Als bedrijfsleider sta ook jij in voor de begeleiding van
de zorggasten, maar bovendien moet jij ook de nodige tijd uittrekken voor het begeleiden en coachen van alle
medewerkers op het bedrijf. Daarnaast zorg jij ook nog voor de ontvangst van de zorggasten en ben jij misschien
ook aanwezig bij de begeleiding door externen.
Laat ons nog eens naar een voorbeeld kijken. Het bedrijf stelt een medewerker te werk die enkel in de zorgtak
actief is, maar die met verschillende zorggasten aan de slag gaat. Het jaarloon van € 20.000 wordt volledig
toegerekend aan de zorg. Daarna wordt gekeken hoeveel procent van de tijd de medewerker aan de slag is
met de verschillende type zorggasten. Dit zorgt voor een verdeling naar een eerste kostendrager – het type
zorggast. Vervolgens moeten we de personeelskost nog verder gaan toerekenen aan de specifieke zorggasten.
Ook hier heeft het bedrijf ervoor gekozen om als verdeelsleutel het percentage van de tijd te nemen. Dit kan op
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basis van registratie gebeuren (steeds noteren hoeveel tijd iemand besteed heeft), maar zou ook op basis van
een inschatting bepaald kunnen zijn.
Voor de tweede verdeelsleutel had het bedrijf ook kunnen opteren om de kost te delen door het aantal
zorggasten binnen de bepaalde zorggroep. In dat geval zou elke zorggast binnen een groep een gelijke kost
voor personeel meekrijgen.
Jaarloon

Ingezette
tijd

€ 20.000

0%

100%

Kostenplaats
Landbouw
activiteit
Zorg
activiteit

Ingezette
tijd

Kostendrager

50%

Zorggroep
A

% tijd

Kostendrager

€0
€ 20.000

30%

20%

Zorggroep
B

Zorggroep
C

€ 10.000

€ 6.000

€ 4.000

60%

Zorggast 1

€ 6.000

25%

Zorggast 2

€ 2.500

15%

Zorggast 3

€ 1.500

40%

Zorggast 4

€ 2.400

60%

Zorggast 5

€ 3.600

75%

Zorggast 6

€ 3.000

25%

Zorggast 7

€ 1.000

Tabel 6: Toewijzing van personeelskosten
5.2.4
Administratiekosten
De volgende drie groepen van kosten (administratiekosten, promotiekosten, en onderzoek- &
ontwikkelingskosten) zijn niet rechtstreeks verbonden aan het aanbieden van de zorg, maar eerder aan de
omkadering om de zorg te kunnen aanbieden. Voor elk van deze kosten moeten steeds twee aspecten in
rekening gebracht worden, namelijk kosten die je maakt voor de aankoop van materiaal en kosten voor het
inzetten van arbeid.
Het zijn kosten die je niet rechtstreeks aan een kostendrager kunt toerekenen en waarvoor je dus ook een
verdeelsleutel zal moeten bepalen. Om het gemakkelijk en werkbaar te houden kies je best één verdeelsleutel
per soort, maar die wel zo sterk mogelijk het causale verband met de kostendrager weergeeft.
Als we kijken naar de administratiekosten, dan koop je waarschijnlijk kantoormateriaal aan om de administratie
van je zorgtak goed te kunnen uitvoeren. Aangezien veel administratiekosten kosten zijn die je maakt voor de
algemene bedrijfsvoering, zullen veel van de kosten in de volgende categorie (“gedeeltelijk ten laste”) vallen.
Je maakt de kosten voor je gehele bedrijf en gebruikt het materiaal binnen alle bedrijfstakken. Denk hierbij aan
de kosten voor verzekeringen, FAVV, boekhouder, bureaubenodigdheden, lidgelden, enzovoort. Maar
misschien zijn er ook administratieve kosten die je enkel voor je zorgactiviteit maakt.
De gegevens over de kosten voor materiaal haal je uit de boekhouding en facturen. Hierbij moet je er – net als
bij de eerder aangehaalde kosten – rekening mee houden dat boekhoudkundig bepaalde zaken al afgeschreven
kunnen zijn, maar dat je die wel nog steeds meeneemt in de kostprijsberekening. Materiaal dat je over meerdere
jaren gebruikt, reken je dus door aan meerdere jaren. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingskosten voor je
website, die je vijf jaar geleden betaald hebt. Elk jaar breng je een vijfde van deze ontwikkelingskosten in
rekening.
Anderzijds spendeer je ook tijd om alles administratief goed te kunnen opvolgen, om cursussen te volgen of om
je bedrijf te vertegenwoordigen. Ook voor deze kosten geldt wat we bij personeelskosten bespraken. Als je een
medewerker tewerkstelt om een bepaald werk te doen, kun je van zijn/haar loonkosten vertrekken en die aan
de verschillende activiteiten toewijzen op basis van een verdeelsleutel (vb. aantal begeleidde zorggasten, tijd
gespendeerd, …). Een andere mogelijkheid is te vertrekken van een gedetailleerde tijdsregistratie, en die te
vermenigvuldigen met een uurkostprijs. Ook voor jezelf moet je kosten inbrengen. Ofwel noteer je exact alle
uren dat je werkt en dan vermenigvuldig je die met een uurkostprijs. Ofwel reken je ook voor jezelf een brutoloon
en bepaal je hoeveel tijd je spendeert aan de zorgverlening, de administratie, de promotie enzovoort.
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Onder administratiekosten vallen dus zowel materiaalkosten als personeelskosten. We vermelden ze hier
expliciet opdat je ze zeker niet zou vergeten.
5.2.5
Promotiekosten
Wanneer je een zorgactiviteit wilt uitbouwen, zul je ook de nodige promotie moeten doen. De promotiekosten
zijn alle kosten die je maakt om je aanbod bekend te maken en te verkopen. Qua kosten kun je denken aan de
kosten voor een bedrijfsbord, folder, promotiemateriaal, website, advertenties, bijdrage voor beurzen,
sponsoring enzovoort. Ook jaarlijkse onderhoudskosten aan bijvoorbeeld de website of verkoopmateriaal noteer
je bij dit onderdeel.
Als zorgaanbieder steek je ook tijd in het bekend maken van je aanbod. Denk maar aan de tijd om je website
up to date te houden of om een nieuwe folder te ontwikkelen. Ook deze arbeidskosten moet je mee in rekening
brengen.
Een aantal van deze kosten maak je voor meerdere jaren en die ga je dus over meerdere jaren spreiden. Andere
kosten maak je slechts op jaarbasis (vb. personeelskosten) en reken je dus per jaar mee. Indien je een folder
voor slechts één type zorggast zou maken, dan zou je die kosten rechtstreeks aan die groep kunnen toewijzen,
maar in de meeste gevallen maak je promotie voor je gehele zorgaanbod. Een mogelijke verdeelsleutel voor
het toewijzen van de promotiekosten aan elke zorggroep, is het aandeel van die zorggroepen in je inkomsten.
5.2.6
Onderzoeks- & ontwikkelingskosten
Misschien spendeer je ook nog tijd aan het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, aan het uitzoeken van
nieuwe mogelijkheden, aan het ontwikkelen van een nieuwe website, aan het volgen van Groene Zorg
cursussen om kennis op te doen en vaardigheden te leren, … Daarnaast heb je misschien ook een abonnement
op vakliteratuur. Dit soort kosten valt onder onderzoeks- & ontwikkelingskosten (soms ook R&D genoemd).
Er zijn allerlei mogelijkheden om deze kosten in rekening te brengen.





Je neemt aan dat je elk jaar wel onderzoek doet dat in bedrag ongeveer gelijk is, en je rekent de
onderzoeks- & ontwikkelingskosten van dit jaar in één keer door in de kosten.
Je beschouwt de kosten als noodzakelijke investeringskosten, die je toerekent over meerdere jaren,
en je rekent het jaarlijkse bedrag van de verschillende “ontwikkelingstestjes” door in de kosten van je
type zorggasten.
Je bekijkt de kosten als kosten van een project dat gefinancierd moet worden met de inkomsten van
het jaar. Je rekent ze dus niet door in de kosten van je dienstverlening, maar houdt ermee rekening bij
het bepalen van je marge.

Afhankelijk van hoe je de kosten bekijkt, reken je iets wel of niet mee in de kostprijs van je dienstverlening. Dat
maakt eventueel je basiskostprijs hoger.

5.3
Kosten gedeeltelijk ten laste van de zorgactiviteit
Tot slot moeten we ook nog kijken naar kosten die slechts gedeeltelijk ten laste vallen van de zorgactiviteit.
Indien je op je bedrijf enkel een zorgtak hebt, vallen alle kosten onder deze categorie weg. Echter op veel
Groene Zorg bedrijven zijn er meerdere bedrijfstakken (vb. landbouwproductie, landbouwverbreding, educatie,
…). We krijgen dus te maken met kosten die niet enkel gemaakt worden voor de zorgtak, maar die in meerdere
takken op het bedrijf ingezet worden.
Opnieuw komt het erop aan om een overzicht te maken van de verschillende kosten. Deze ga je dan in de
eerste plaats toewijzen aan de verschillende kostenplaatsen, dit wil zeggen de verschillende bedrijfstakken,
door middel van een gekozen verdeelsleutel. Eenmaal deze verdeling is gemaakt, kunnen de kosten verder
verdeeld worden over de kostendragers zoals eerder al aangegeven.
Onderstaand een tabel met voorbeelden van kosten die onder de verschillende posten kunnen vallen en
waaraan je kunt denken:
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Kost

Voorbeelden
̶

Materiaalkosten
̶

Dieren en/of planten van het land- of tuinbouwbedrijf die gebruikt worden
bij zorgactiviteiten
Materiaal voor onderhoud van dieren (voeders, geneesmiddelen, …)
Materiaal voor onderhoud van planten (potten, aanbindmateriaal,
meststoffen, …)
Werkmateriaal (schop, borstel, riek, …) van het land- of tuinbouwbedrijf
dat ook ingezet wordt bij de zorgactiviteiten
Bedrijfskledij die ook door de zorggasten gedragen wordt
Schoonmaakmateriaal
Verwarming
Water
Elektriciteit
Onderhoud aan gebouwen
Huur/pacht voor gebouwen en/of grond
…
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Groot materiaal
̶

Gebouwen waar de zorgactiviteit gebruik van maakt, maar die niet
specifiek voor de zorgactiviteit gebruikt worden
Inrichting gebouwen
Hokken en/of serres voor dieren en/of planten
Auto die ook persoonlijk gebruikt wordt
Frigo
Radio
…
̶
̶
̶
̶
̶

Personeelskosten

De personeelskosten van de bedrijfsleider die in alle takken van het bedrijf actief is,
zullen meestal hieronder vallen.
Je neemt de totale loonkost en gaat een verdeelsleutel toepassen om de kost over
de bedrijfstakken te verdelen. Vervolgens volgt binnen elke bedrijfstak een verdere
verdeling naar de kostendragers binnen die tak.
̶

Administratiekosten

Boekhouder
FAVV
Verzekeringen
Bureaubenodigdheden (papier, balpen, stiften, kaften, …)
Kantoormateriaal (bureau, printer, kasten, tafel, stoelen, …)
Telefonie
IT
Verzendingen
Personeelsfeest
Lidgelden
Belastingen
Bankkosten
…
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Promotiekosten

Website
Promotiemateriaal
Reclamebord
Folder
Logo
Belettering auto
…
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Onderzoeksen
ontwikkelingskosten
̶
̶

Inschrijvingsgeld voor cursussen rond ondernemerschap
Vakliteratuur rond ondernemerschap
…

Tabel 7: Voorbeeld kosten "gedeeltelijk ten laste"
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6

PRAKTISCH TE WERK GAAN

6.1
Hoe start je?
Het is aan te raden om stap per stap te werk te gaan en niet alles in één keer te willen doen. Start met de directe
kosten en neem beetje per beetje meer op. Bepaal voor jezelf de structuur die je toepast voor de berekening.
Noteer bij elke stap ook goed onderstaande informatie, zodat je later nog begrijpt waar de informatie vandaan
komt.





De bronnen die je gebruikt. Waar komt de informatie vandaan (factuurnr, boekhouding)?
De hypotheses waarvan je vertrekt. Welke veronderstelling heb je genomen?
De berekeningen die je uitvoert. Hoe heb je alles berekend?
De registraties die je hebt gedaan. Welke informatie heb je geregistreerd?

Een kostprijsberekening zou je toch minstens een keer per jaar moeten uitvoeren en eventueel opnieuw indien
er zich ontwikkelingen op het bedrijf voordoen. Op zulke momenten wil je nagaan of je huidige vraagprijs de
kosten nog dekt. Denk bijvoorbeeld aan momenten waarop je een nieuwe dienstverlening gaat aanbieden, je
nieuw materiaal hebt gekocht voor een aanzienlijk bedrag, je een verbouwing hebt uitgevoerd enzovoort.
Naarmate je vaker een kostprijs berekend hebt, kan je ook met voorcalculatie aan de slag gaan, waarbij je de
vraag stelt “hoeveel kost mijn dienst die ik ga aanbieden?”.
6.2
Hoe noteer je alles?
Om het praktisch haalbaar te maken, werk je het best met rekenbladen (vb. Excel), om informatie samen te
brengen.
6.2.1
Kosten
Je kunt beginnen met het oplijsten van alle kosten die op je bedrijf van toepassing zijn. Door de onderverdeling
van hierboven over te nemen verlies je hopelijk niets uit het oog. Zo kun je het overzicht van de bijlage gebruiken
om te starten.
Voor elk van de onderdelen kun je bepalen of je de kosten al of niet hebt. Vervolgens ga je opschrijven wat je
juist hebt.
̶

Wat is de kost?
Over welke periode?
Hoeveelheid?
Hoeveel jaar in gebruik?
…
̶
̶
̶
̶

Daarna bepaal je (waar nodig) hoe je de kosten gaat toewijzen aan je kostendrager.
̶

̶

Welke kostendrager heb je op het oog?
o Één zorggast
o Een groep zorggasten
o Een dag zorg
o …
Welke verdeelsleutel ga je gebruiken om je kost naar die kostendrager toe te rekenen?

Schrijf alles op in “uitleg en redenering”. Dit noteren is belangrijk om goed te weten welke assumpties je neemt,
van waar de informatie komt en hoe je de rekening maakt. Vooral als je binnen enkele maanden nog eens je
kostprijs ter hand neemt, is het handig om te weten hoe je de vorige keer gedacht hebt.
Daarna kun je gaan rekenen wat de kost werkelijk is.
6.2.2
Arbeidsregistratie
Zoals eerder aangegeven zijn er twee systemen om arbeidsuren te gaan toerekenen. Ofwel ga je alle activiteiten
registreren en vermenigvuldigen met een uurtarief, ofwel vertrek je van een jaarloon en ga je dat naar de
verschillende activiteiten gaan toerekenen. In beide gevallen zal een zekere vorm van registratie nodig zijn om
je verdeelsleutel te bepalen.
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Stel dat je je uren wil registreren, zou je onderstaand schema kunnen gebruiken. Hierbij noteer je dagelijks per
zorggast hoeveel tijd je spendeerde aan de voorbereiding van de zorg, aan de begeleiding. Je kunt dit opdelen
in de categorieën die voor jou van belang zijn (aandacht geven, uitleg geven, feedback geven, sanctioneren,
…), en aan gesprekken.
Begeleiding
VoorAandacht Uitleg
Feedback Sancbereiding geven
geven
geven
tioneren

Datum

Gesprekken

Totale
tijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figuur 5: Voorbeeld uurregistratie – zorg
Daarnaast kun je ook nog voor algemene zaken noteren hoeveel tijd je nodig hebt. Zoals in onderstaand schema
kun je dit doen voor de tijd dat je bezig bent met administratie, promotie, onderzoek, maaltijden, vervoer, …
Arbeidsregistratie - algemene zaken
Zorgmaand: [maandnaam]

Datum

Administratie

Reclame/
publiciteit

Maaltijden

Vervoer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Totale
tijd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Figuur 6: Voorbeeld uurregistratie – algemeen

Mocht je dit een maand doen, dan heb je meteen op maandbasis de verdeling tussen de verschillende
categorieën. Op die manier kun je ook zicht krijgen in je eigen werking en is het een hulpmiddel om te gaan
kijken of je bepaalde zaken misschien anders moet organiseren.
In bijlage vind je voor beide tabellen een maandoverzicht dat je kunt gebruiken. Het is aan te raden om per
zorggast een blad te nemen voor wat betreft de zorgtaken. Voor de algemene zaken kun je één blad voor de
gehele zorgactiviteit nemen. Let erop dat je steeds eenzelfde notatie (voorbeeld minuten of uren) gebruikt, op
die manier kun je deze makkelijk en snel optellen.
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6.3
Wat doe je met een kostprijsberekening?
Zodra je een berekening hebt gemaakt, kun je nagaan welke kosten de grootste impact hebben op je totale
kostprijs en welke misschien maar een minimale impact hebben. Op basis van deze evaluatie kun je dan
allerhande zaken nagaan.








Waarom zijn die bepaalde kosten de grootste?
Is het logisch dat zij de grootste impact hebben of had ik iets anders verwacht?
Heb ik misschien een verkeerde verdeelsleutel gekozen, waardoor ik met een vertekend beeld zit?
Welke kosten kan ik beheersen?
Op welke kosten kan ik op korte of lange termijn een impact hebben en kan ik dus veranderen?
Welke acties kan ik eventueel ondernemen om bepaalde kosten, die volgens mij nu te hoog zijn, te
verminderen?
…

Op basis van de evaluatie die je maakt, kun je een actieplan opstellen van zaken die je wilt aanpakken om je
kostenbasis te veranderen. Acties kunnen bijvoorbeeld zijn:








op zoek gaan naar een andere leverancier voor materiaal
het personeel anders aansturen en inzetten
de kalender wanneer welk type zorggast kan komen herbekijken, zodat er misschien meer zorggasten
per dag kunnen komen
het dienstverleningsaanbod herbekijken
nagaan of het nuttig is om een advertentie in de streekkrant te plaatsen
bekijken of een andere energieleverancier goedkoper zou zijn
…

Tot slot, kunnen we nu ook nadenken over mogelijkheden om de kosten voor het komende jaar in te schatten.
Wat zullen mijn kosten voor het volgende jaar zijn, met de indicatie van de kosten in het vorige jaar en de acties
die we vooropstellen? Zo bereken je een voorcalculatie.
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7
BIJLAGE – KOSTENOVERZICHT
In onderstaande tabel kun je voor je eigen bedrijf de verschillende kosten noteren.
In groen worden de kosten weergegeven die in te brengen zijn in de PVB. De andere kosten zullen via andere
tegemoetkomingen betaald moeten worden.
7.1

Kosten direct verbonden aan de ontvangst van een specifieke zorggast

Type

Voorbeeld

Materiaalkosten

Kledij specifiek voor een specifieke
zorggast

Uitleg en redenering

Bedrag per
kostendrager

Werkmateriaal voor een specifieke
zorggast
(para)medisch zorgmateriaal voor
een specifieke zorggast
Voeding/drank voor een specifieke
zorggast
Vervoer voor een specifieke zorggast

…

Personeelskosten

Personeel aangesteld voor
begeleiding van een specifieke
zorggast
Personeel of je eigen tijd voor het
opstellen, opvolgen en evalueren
van het behandelingsplan
Personeel voor extra dienstverlening
(vervoer, maaltijd gereed maken, …)
- indien extra dienstverlening een
optie is
De tijd dat personeel of jijzelf
spendeert aan cliëntgebonden
overleg, teambespreking, …
…
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Kosten verbonden aan ontvangst zorggasten - niet direct aan persoon toe te wijzen  moeten
via een verdeelsleutel toegewezen worden aan een zorggast
Bedrag per
Type
Voorbeeld
Uitleg en redenering
kostendrager
MateriaalKledij specifiek voor zorgactiviteiten
kosten

7.2

Werkmateriaal (schop, borstel, riek,
…) specifiek voor zorgactiviteiten
Dieren/planten specifiek voor
zorgactiviteiten
Materiaal voor onderhoud van dieren
(voeders, geneesmiddelen, …)
Materiaal voor onderhoud van
planten (potten, aanbindmateriaal,
meststoffen, …)
Voeding/drank

(para)medische zorgmateriaal

Schoonmaakmateriaal

Verwarming

Water

Elektriciteit

Onderhoud aan gebouwen specifiek
voor zorgactiviteiten
Huur/pacht gebouwen specifiek voor
zorgactiviteiten
Huur/pacht gronden specifiek voor
zorgactiviteiten
…
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Investeringsmateriaal

Gebouwen specifiek voor
zorgactiviteiten
Inrichting gebouwen specifiek voor
zorgactiviteiten
Machines die enkel binnen de
zorgactiviteit gebruikt worden
Hokken/serres voor dieren/planten
gebruikt voor zorgactiviteiten
Auto/bus/… om vervoer te doen

…

Personeelskosten

Personeel (vast in dienst, vrijwilliger,
externen, deskundigen, …)/ eigen
tijd voor de begeleiding van
zorggasten
Personeel/Eigen tijd voor het
bereiden maaltijden
Personeel/Eigen tijd voor het vervoer
te verzorgen
Personeel/Eigen tijd voor het
onderhoud van werkmateriaal en
werkkledij
Personeel/Eigen tijd voor het
onderhoud buiten de openingsuren
van bedrijfsgedeelte dat specifiek
voor zorgaanbod wordt opgezet (bv.
moestuin, knuffeldieren, poetsen en
klussen ontvangstruimte, …)
Personeel/eigen tijd voor nietclIëntgebonden overleg,
teambespreking, …
Eigen tijd voor begeleiding, coaching
van personeel/vrijwilligers
Eigen tijd om ontvangst voor te
bereiden
Eigen tijd om aanwezig te zijn bij
begeleiding door externen
Eigen tijd voor ondersteuning van
externe deskundigen bij
teambespreking of begeleiding van
zorggasten
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…

Administratie- Kantoormateriaal specifiek voor zorg
kosten
Personeel/Eigen tijd om
administratie te doen
…

Promotiekosten

Website voor zorg

Promotiemateriaal voor zorg

Folder voor zorg

Advertenties voor zorg

Bijdrage beurzen

Personeel/Eigen tijd om in promotie
te steken
…

Onderzoek& ontwikkelingskosten

Inschrijvingsgeld voor cursussen
rond Groene Zorg
Personeel/Eigen tijd om cursussen
te volgen, vakliteratuur te lezen
Vakliteratuur

…
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7.3

Kosten die gedeeltelijk ten laste vallen van de zorgactiviteit, maar ook voor het land- of
tuinbouwbedrijf  zullen via een verdeelsleutel toegewezen moeten worden aan de zorg en
vervolgens aan de zorggast
Bedrag per
Type
Voorbeeld
Uitleg en redenering
kostendrager
MateriaalDieren en/of planten van het land- of
kosten
tuinbouwbedrijf die gebruikt worden
bij zorgactiviteiten
Materiaal voor onderhoud van dieren
(voeders, geneesmiddelen, …)
Materiaal voor onderhoud van
planten (potten, aanbindmateriaal,
meststoffen, …)
Werkmateriaal (schop, borstel, riek,
…) van het land- of tuinbouwbedrijf
dat ook ingezet wordt bij de
zorgactiviteiten
Bedrijfskledij die ook door de
zorggasten gedragen wordt
Schoonmaakmateriaal

Verwarming

Water

Elektriciteit

Onderhoud aan gebouwen

Huur/pacht voor gebouwen en/of
grond
…

Investeringsmateriaal

Gebouwen waar de zorgactiviteit
gebruik van maakt, maar die niet
specifiek voor de zorgactiviteit
gebruikt worden
Inrichting gebouwen

Hokken en/of serres voor dieren
en/of planten
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Auto die ook persoonlijk gebruikt
wordt
Frigo

Radio

…

Personeelskosten

Tijd van bedrijfsleider die aan
verschillende bedrijfstakken
toegewezen moet worden

Administratie- Boekhouder
kosten
FAVV

Verzekeringen

Bureaubenodigdheden (papier,
balpen, stiften, kaften, …)
Kantoormateriaal (bureau, printer,
kasten, tafel, stoelen, …)
Telefonie

IT

Verzendingen

Personeelsfeest

Lidgelden

Belastingen
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Bankkosten

…

Promotiekosten

Website

Promotiemateriaal

Reclamebord

Folder

Logo

Belettering auto

…

Onderzoek& ontwikkelingskosten

Inschrijvingsgeld voor cursussen
rond ondernemerschap
Vakliteratuur rond ondernemerschap

…

25

8

BIJLAGE – REGISTRATIESYSTEEM

Arbeidsregistratie - zorggast specifiek
Zorggast:
[Naam]
Zorgmaand: [maandnaam]
Begeleiding
VoorAandacht Uitleg
Feedback Sancbereiding geven
geven
geven
tioneren

Datum

Gesprekken

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAAL

Totale
tijd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Arbeidsregistratie - algemene zaken
Zorgmaand: [maandnaam]

Datum

Administratie

Reclame/
publiciteit

Maaltijden

Totale
tijd

Vervoer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Het Steunpunt Groene Zorg is een initiatief van Cera,
Boerenbond, en ONS. Het ondersteunt alle
initiatieven die mensen uit kwetsbare groepen
opvangen en een zinvolle activiteit aanbieden in een
groene werkomgeving. Die groene omgeving kan
zijn:
een
landof
tuinbouwbedrijf,
een
instellingsboerderij, een kinderboerderij, een sociale
werkplaats met land- of tuinbouwactiviteiten,
kleinschalige projecten, particuliere tuinen, ... De
focus ligt voornamelijk op de werking van
zorgboerderijen.

Steunpunt Groene Zorg
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 61 28
www.groenezorg.be
willem.rombaut@groenezorg.be
kvandermeeren@groenezorg.be

Het Innovatiesteunpunt is een initiatief van
Boerenbond, in partnerschap met Cera en KBC, en
het is dé gespecialiseerde dienst voor het begeleiden
van land- en tuinbouwbedrijven bij het inslaan van
een nieuwe richting. De consulenten van het
Innovatiesteunpunt hebben een ruime ervaring
opgebouwd in het begeleiden van bedrijven. Of je nu
vragen hebt rond de strategie voor je bedrijf of rond
het energiemanagement, ideeën hebt voor
technische innovaties of misschien wel met een heel
nieuw product in je achterhoofd zit, je kunt bij het
Innovatiesteunpunt terecht.
Innovatiesteunpunt
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 61 02
www.innovatiesteunpunt.be
info@innovatiesteunpunt.be
@InnoSteunpunt

Samenstelling:
Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt)
Redactie:
Willem Rombout (Groene Zorg)
Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt)
Katlijn Vander Meeren (Groene Zorg)
Foto kaft:
Kathie Danneels
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
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Deze brochure werd gerealiseerd binnen het Plattelandplusproject “Meer zorg op de Limburgse
zorgboerderijen”

