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Uitnodiging Kostprijsbenchmark Jeugd 2019

Geachte heer, mevrouw,

Wat is uw kostprijs, hoe is deze opgebouwd en hoe verhoudt deze zich tot die van collega
organisaties binnen de jeugdhulp? Dat is de centrale vraag die de Kostprijsbenchmark Jeugd
2019 zal beantwoorden.
In 2018 hebben we met een groep van 5 aanbieders van J&O en 16 aanbieders van j-GGZ
een kostprijsmodel ontwikkeld en op basis daarvan een kostprijsbenchmark onderzoek
uitgevoerd. Soortgelijke trajecten hebben we eveneens gedaan voor gecertificeerde
instellingen, beschermd wonen en hospicezorg. Vanuit de Kostprijsbenchmark J&O/j-GGZ
hebben we positieve reacties gehad van de deelnemers:
“Het kostprijsonderzoek in de jeugd-GGZ van Berenschot, de autoriteit op het gebied van
benchmarken, heeft ons geholpen meer inzicht te krijgen in onze eigen kostprijs en die van de
markt. Het helpt ons enerzijds om intern te sturen op de componenten en anderzijds in
gesprekken met financiers.”
- Margriet Wiedemeyer, directeur bedrijfsvoering Triversum
Soortgelijke signalen horen we van veel deelnemers terug: dat het onderzoek hen veel zeer
relevante (vergelijkings)informatie bood. Relevant omdat het hen in staat stelt de eigen
bedrijfsvoering gericht te verbeteren, maar ook omdat deze informatie helpt in de
gesprekken over tarieven.
Inmiddels hebben diverse aanbieders van jeugd- en opvoedhulp ons benaderd om in 2019
opnieuw een kostprijsbenchmark uit te voeren. Wij gaan hier graag op in, waarbij we dit het
liefst met een grote groep deelnemers doen. Daarmee ontstaat referentiemateriaal dat écht
iets zegt en waarmee een eerlijke en betrouwbare vergelijking ontstaat van de
kostenopbouw en kostprijzen van jeugd- en opvoedhulp in Nederland. Daarom willen we u
graag uitnodigen om deel te nemen.
Deze objectieve en onafhankelijke benchmark gaat in op uw kostprijzen, de verschillende
bouwstenen daarvan (zoals overhead, formatiemix, productiviteit, productie), de omzet die
hiertegenover staat en op uw financiële positie.
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Elke organisatie neemt op anonieme basis deel en krijgt een individuele rapportage. We
starten eind van de zomer met een gezamenlijke bijeenkomst, waarin we het kostprijsmodel,
het daarvan afgeleide invulformat en de planning bespreken. De input uit deze bijeenkomst
verwerken wij direct in een definitieve versie van het model en het invulformat, dat u
vervolgens kunt invullen. We sluiten aan op de jaarrekening 2018. Wij verwerken de
ingevulde gegevens, maken een conceptvergelijking en plannen met iedere organisatie een
validatiegesprek in. Eventuele aanpassingen verwerken wij, waarna iedereen een eigen
rapportage ontvangt. De einduitkomsten bespreken we met elkaar tijdens een
slotbijeenkomst waarin ook alle ruimte is voor reflectie en kennisdeling over en weer.
De kosten worden gedragen door alle deelnemers. Bij minder dan 20 deelnemers bedragen
deze
€ 3.500 en bij meer dan 20 deelnemers € 3.150. Inschrijven kan tot en met vrijdag 28 juni via
www.berenschot.nl/benchmarkjeugddomein. Voor vragen kunt u contact opnemen met
ondergetekende (030-2916848). Ook kunt u mailen naar m.hanekamp@berenschot.nl.
Met vriendelijke groet,
Berenschot B.V.

Marvin Hanekamp
Manager Benchmarking
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