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1 Inleiding 

1.1 B&A INDIVIDUELE ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING 

 
B&A I.O.B staat voor Bart en Armand Individuele Ondersteunende Begeleiding. (hierna IOB). 
Ik ben medeoprichter van de organisatie en in het kader van mijn opleiding heb ik 
onderstaand onderzoek voor het bedrijf gedaan. IOB is een kleine zorgaanbieder die is 
opgericht op 1 januari 2008 en gevestigd is in Heiloo in Noord-Holland, er zijn verder geen 
andere vestigingen.  
 
Onze missie is het verbeteren, herstellen dan wel behouden van het welzijn van onze 
cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om kwalitatief 
uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren en te blijven leveren. Daarnaast wordt 
in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie 
en kwaliteit van leven. 
 
De dienstverlening bestaat uit de begeleiding van en ondersteuning bieden aan mensen met 
een verstandelijke of lichamelijke beperking. 
Dit bestaat uit ondersteuning bij werk en het zoeken naar werk, vrijetijdsindeling, activiteiten 
ondernemen t.b.v. de lichamelijke gesteldheid en ondersteuning bij het wonen. 
Ook ondersteunt de organisatie ‘het sociaal samen zijn’ door groepsactiviteiten op 
verschillende locaties aan te bieden zoals sport- en spelactiviteiten in buurthuizen en 
fitnesscentra. 
 
B&A I.O.B. biedt ambulante begeleiding aan ongeveer vijftig mensen met een verstandelijke 
of lichamelijke beperking met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te verhogen. Dit doet 
zij in de HAL- (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) en BUCH gemeenten (Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo).  
 
De organisatie is sterk groeiend en biedt ondersteuning aan veertig PGB- en tien Zorg in 
natura cliënten. Daarnaast levert zij ambulante zorg aan cliënten van andere zorginstellingen 
in een onderaannemerschap. 
 
Het team van medewerkers van bestaat uit twee oprichters, één senior begeleider en tien 
cliëntbegeleiders. Ik ben één van die oprichters en heb binnen de organisatie, in de functie 
als manager en kwaliteitsfunctionaris, de taak op mij om op de kwaliteit van de zorg die wij 
leveren te sturen en te waarborgen.  
 

1.2 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK 

 
De gemeenten waaraan mijn organisatie diensten levert is in 2016 overgegaan op 
resultaatsturing. Dit wil zeggen dat er een aanscherping plaatsvindt op de kwaliteit van de 
zorg die de zorginstelling dient te geven. Het management heeft hierop gereageerd door in 
2016 een bekend softwarepakket, genaamd Nedap ONS, te implementeren. Dit pakket 
maakt het mogelijk om van de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het pakket vereenvoudigde 
het rapporteren en het schrijven van verslagen. Zo konden wij de tijd die aan zorg besteed 
kon worden vergroten. Daarnaast vergrootte deze software de transparantie van onze 
organisatie door in 2018 het zorgnetwerk genaamd ‘CarenZorgt’ te koppelen aan ons 
cliëntsysteem waardoor de communicatie tussen de organisatie en de cliënt beter verliep. 
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Dit jaar voer ik een verkennend onderzoek uit naar de omvang van de externe kosten om 
over te gaan op een erkende certificering, dit om aan de toenemende aandacht voor 
doelmatigheid en transparantie te blijven voldoen. Deze certificering heet “HKZ” wat de 
afkorting is voor ”Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”. Deze certificering is 
een beoordeling van een zorginstelling op voorgeschreven criteria, standaarden en vereisten 
door een onafhankelijke partij die hiervoor door de Nederlandse Zorg Autoriteit is 
gemachtigd. Het HKZ certificaat dient als een belangrijk instrument in onze communicatie 
met de gemeenten waaraan wij diensten leveren. Het toont aan dat IOB een zorginstelling is 
waar zij de specifieke zorg van hun inwoners met een zorgvraag aan kunnen toevertrouwen.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is dat de gemeente de kwaliteit van zorg aan het sturen is 
naar verdere professionalisering. De HKZ-certificering sluit hier op aan dus deze certificering 
is voor IOB belangrijk voor haar toekomst. Voor de certificering en de implementatie van de 
HKZ heeft IOB een financieringsbegroting nodig.  
 

1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 
Het doel van dit onderzoek is om de kosten van de HKZ-certificering in kaart te brengen. 
Deze kosten bestaan uit de kosten voor een externe audit en de kosten voor implementatie. 
 
De kosten van de interne en externe audit onderzoek ik door meerdere offertes op te vragen 
bij de verschillende certificerende organisaties. De interne audit dient jaarlijks plaats te 
vinden en de externe audit dient één maal per drie jaar plaats te vinden. Deze dienen 
begroot te worden.  
 
De implementatiekosten dienen voor de organisatie in kaart gebracht te worden door naar 
het aantal arbeidsuren die de medewerker, die de implementatie verricht, te 
vermenigvuldigen met het uurloon. Dit aantal uren zal grotendeels bestaan uit het creëren 
van beleidsstukken om de handelingen van de medewerkers op een zodanige manier in te 
richten dat aan de kwaliteitseisen van de audit kan worden voldaan. Hierbij richt ik mijn 
scope niet alleen op de implementatiekosten om dit éénmalig in te richten, maar ook naar de 
interne kosten die gemaakt worden om dit te blijven ontwikkelen. De scope is dus voor zowel 
korte als middellange termijn. 
 
Mijn hoofdvraag luidt: Wat zijn de totale jaarlijkse kosten van het HKZ-kwaliteitssysteem Zorg 
en Welzijn? 
 
Deelvragen zijn:  - Wat zijn de kosten voor de externe HKZ-Audit? 
       - Wat zijn de kosten van de werknemer die de implementatie uitvoert? 
   - Wat zijn de jaarlijkse herhalingskosten? 
   - Wat zijn de vaste kosten van de Nedap ONS software?     
 
Dit onderzoek is nodig om een gefundeerd beeld te krijgen van de kosten van de HKZ-
certificering welke belangrijk is voor de toekomst van IOB. Zodoende kan er voor de 
komende jaren een jaarlijkse reservering gedaan worden en dat is van grote waarde voor 
IOB, het geeft duidelijkheid en rust. 
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Mijn veronderstelling van de hoofd- en deelvragen is dat de gemaakte kosten ongeveer op 

40 arbeidsuren zit en daarmee € 750,- zal kosten. De kosten voor de externe HKZ-audit het 

eerste jaar € 3000,- euro zal zijn. De herhalingskosten schat ik op €1500,- per jaar en de 

vaste kosten voor de software schat ik op € 2640,- per jaar. Ik heb rekening gehouden met 

1,5% inflatie bij de interne audit en 5% inflatie bij de 3-jarige audit. Omdat IOB een lerende 

organisatie is schat ik dat er in de eerste drie jaren 3 non-conformiteiten (bevindingen tijdens 

de audit die verbeterd dienen te worden) aangetroffen worden tijdens de audit en in de drie 

jaar daarop maar 1 non-conformiteit per drie jaar. 

Figuur 1: Veronderstelling jaarlijkse kostenoverzicht in tabel. 

 Jaar    
Kostenpost 1 2 3  
audit intern  €       1.500   €       1.523   €       1.545  * 

audit extern  €       3.000   €              -     €              -     
non-conformiteit  €           500   €           250   €              -     
Implementatie  €           750       
Software  €       2.640   €       2.680   €       2.720  * 

accreditatie& Admin. Kosten  €           100   €           100   €           100   
     
Totaal  €       8.490   €       4.552   €       4.365   
     
Kosten  3 jaar  €     17.407     
Jaarlijks  €       5.802     

 

 

* inflatie 1,5% voor interne audit  

** inflatie 5% 3-jaarlijkse audit 

*** minder non-conformiteit door lerende organisatie 

Hiermee schat ik dat de jaarlijkse reservering die dient plaats te vinden € 5.802,- ex. BTW zal 

zijn voor de eerste drie jaar. De reservering voor de jaren 4 tot en met 6 liggen lager door het 

aantal non-conformiteiten dat lager zal zijn wordt geschat op € 5.628,- ex BTW. 

 

 

 

 Jaar    
Kostenpost 4 5 6  
audit intern  €    1.569   € 1.592   € 1.616  * 

audit extern  €    3.150   €        -     €        -    ** 

non-conformiteit    €     250   €        -    *** 

Implementatie        
Software  €    2.761   € 2.802   € 2.844  * 

accreditatie& Admin. Kosten  €       100   €     100   €     100   
     
Totaal  €    7.579   € 4.744   € 4.560   
     
Kosten  3 jaar  € 16.883     
Jaarlijks  €    5.628     
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2 Methode 

2.1 ONDERZOEKSOPZET 

 
Het onderzoeken van de totale kosten van het implementeren van de HKZ staat centraal. 
Om dit kwantitatief onderzoek te verrichten zal ik de gegevens opvragen die nodig zijn om dit 
onderzoek te onderbouwen. Dit doe ik door middel van deskresearch toe te passen.  
 
Op de website van de NEN staan meerdere bevoegde organisaties waarbij ik informatie kan 
opvragen. Ik zal bij drie certificerende organisaties offertes opvragen voor het afnemen van 
een externe audit en de herhalingsaudit. Te noemen: Brand Compliance B.V1., DNV-GL – 
Business Assurance2 en Dekra Certification B.V.3 Voor de interne audit zal ik een offerte 
opvragen bij Nieuwhuis Consult 4en Brand compliance B.V.  
  
Ik zal ook interviews afnemen om te achterhalen hoeveel uur de implementatie in beslag 
neemt voor een werknemer van de organisatie. Hiervoor zal ik meerdere soortgelijke 
zorgorganisaties benaderen om na te vragen hoeveel uren een medewerker met de 
implementatie van de HKZ bezig is geweest. De organisatie die ik heb kunnen vinden en zal 
benaderen zijn: Gratefulcoaching uit Groenlo5 en Azoma uit Amsterdam6. Deze gegevens 
vergelijk ik met mijn eigen aantal uren die ik zelf tot nu toe bezig ben geweest met het 
implementeren. Ik heb gekozen voor organisaties die niet concurrerend zijn om de drempel 
voor het beantwoorden van deze vraag te verlagen.  
 
Om de jaarlijkse kosten van het Nedap ONS softwarepakket vast te stellen ga ik in de 
overeenkomst met Nedap de kosten opzoeken en daarnaast de maandfacturen die zij ons 
sturen analyseren. 
 
Ik heb gekozen voor deze vorm van onderzoek omdat ik dit de betrouwbaarste manier vind 
om aan deze gegevens te komen. De cijfers zijn gebaseerd op feiten en zijn meetbaar en 
daarmee makkelijk in tabellen overzichtelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 https://brandcompliance.com/ 

2 https://www.dnvgl.nl/ 

3 https://www.dekra-certification.nl 

4 https://www.nieuwhuisconsult.nl 

5 http://gratefulcoaching.nl/ 

6 https://www.zorgopmaatamsterdam.nl 
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3. Resultaten 
 

3.1 DE KOSTEN VOOR DE PERIODIEKE AUDIT VOOR DE NORM HKZ (ZORG EN WELZIJN)  

 
Uit de offertes die ik heb opgevraagd voor de interne audit heb ik de volgende data gehaald:  
 

• De interne audit bij Nieuwhuis Consult is 8 uur tegen een uurtarief van € 120,- per 
uur. Dit komt neer op € 960,- EX. BTW. 

 

• De interne audit bij Brand Compliance B.V. wordt een tarief op € 1280,- EX. BTW 
vastgesteld. 
 

(Deze offertes vindt u in bijlage 1&2) 

3.2 DE KOSTEN VAN DE EXTERNE AUDIT VOOR DE NORM HKZ (ZORG EN WELZIJN) 

 
Uit de offertes die ik heb opgevraagd voor de externe audit heb ik de volgende data gehaald:  
 

• De externe audit bij DNV-GL kost € 1.240 ex. BTW per mandag. Hierbij komen nog 
accreditatiekosten en administratiekosten van € 345,- EX. BTW per jaar. 

 

• De interne en de externe audits bij Brand Compliance kost gezamenlijk € 2.800,- voor 
het eerste jaar. Daarna jaarlijks € 1.280 herhalingskosten. Hierbij komen nog 
accreditatiekosten van € 75,- EX. BTW voor het eerste jaar en € 50,- voor de jaren 
daarna. Er zijn geen administratiekosten.  

 

• Voor de externe audit bij Dekra Certification B.V. heb ik nog geen offerte mogen 
ontvangen. Hopelijk krijg ik deze voor 14-03-2019. 

 
(Deze offertes vindt u in bijlage 2&3) 

 
 

3.3 DE KOSTEN VAN DE WERKNEMER VOOR DE IMPLEMENTATIE VOOR DE NORM HKZ 

(ZORG EN WELZIJN) 

 
Om de kosten van de implementatie te kunnen berekenen heb ik het uurloon bepaald van de 
medewerker die de implementatie uitvoert. Deze kwaliteitsfunctionaris heeft een bruto 
uurloon van € 20,83 per uur. Dit heb ik berekend door het bruto maandloon te delen door het 
aantal uren die de kwaliteitsfunctionaris per maand werkt (€3000/144).  
 
Uit het interview dat is afgenomen op vrijdagochtend 08-03-2019 met Natascha Dankbaar 
van de organisatie Gratefulcoaching uit Groenlo komt de data dat de persoon binnen hun 
organisatie 35 uur aan de implementatie heeft gewerkt.  
 
Een medewerker van NieuwhuisConsult genaamd Veronique (zie bijlage 4) heeft mij 
aangegeven dat het gemiddelde aantal uren voor de implementatie tussen de 30 tot 35 uur 
ligt. Dit aantal uren staat ook in de offerte van Nieuwhuis Consultant die ik voor de interne 
audit heb aangevraagd (zie bijlage 1). 
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Om de deelvraag “Wat zijn de kosten voor de werknemer die de implementatie uitvoert?” te 
beantwoorden heb ik gekeken hoeveel uren de kwaliteitsfunctionaris aan de implementatie 
reeds heeft besteed. Deze uren heb ik vergeleken met de rapportage van de nul-meting van 
IOB die is uitgevoerd door Facit (zie bijlage 5). Hierin zie ik dat, wanneer de 
kwaliteitsfunctionaris zich meer kan focussen op de implementatie, een schatting van 35 uur 
haalbaar is omdat er inmiddels sinds september 2018 al grote stappen zijn gezet in 
kwaliteitsverbetering. De kosten voor de implementatie zal ik hierdoor ramen op € 729,05 (35 
x € 20,83). 
 

3.4 DE JAARLIJKSE KOSTEN VOOR DE SOFTWARE 

 
Uit het onderzoek naar de kosten van het ONS softwarepakket kwamen er extra kosten naar 
boven voor de implementatie. Deze kosten zal ik niet meenemen in het bepalen van de 
jaarlijkse kosten voor de HKZ omdat deze kosten in 2017 zijn gemaakt. Ik benoem deze wel 
omdat er wel een verband is met de jaarlijkse kosten van de HKZ implementatie maar ik 
deze kosten niet weg kan zetten in de looptijd van het gebruik maken van deze software 
omdat deze voor onbepaalde tijd is. Deze kosten van de implementatie bedroegen                 
€ 1.778,70 EX BTW (zie bijlage 8) 
 
Uit de offerte van Nedap (zie bijlage 6 en 7) haal ik de volgende data: 
 
Per actieve cliënt in zorg:  € 6,87 Ex BTW 
Beveiligingscode per SMS  € 0,06 Ex BTW 
 
Omdat het aantal actieve cliënten dat IOB in deze software toevoegt flexibel is kijk ik naar de   
maandfacturen en bereken hiermee het bedrag dat jaarlijks aan deze software wordt 
uitgegeven. In 2017 was dit bedrag € 2.902,87 EX BTW en In 2018 was dit bedrag  
€ 2962,87. Dit is een toename van 2%. Naar schatting zal het aantal cliënten in de loop der 
jaren stijgen. Voor de berekening van de jaarlijkse begroting zet ik deze stijging van 2% door 
voor de komende 3 jaar. 
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Figuur 2: Jaarlijkse en driejaarlijkse kostenoverzicht, interne audit Nieuwhuis en externe 
audit DNV-GL 
 
DNV-GL + Nieuwhuis Jaar   
Kostenpost  1 2 3 

audit intern Nieuwhuis  €           960   €           974   €           989  

audit extern DNV-GL  €       1.240   €              -     €              -    

non-conformiteit  €           360   €           180   €              -    

Implementatie  €           729     €              -    

Software  €       3.022   €       3.082   €       3.144  

accreditatie& Admin. Kosten  €           345   €           345   €           345  
    
Totaal  €       6.656   €       4.582   €       4.478  
    
Kosten  3 jaar  €     15.716    
Jaarlijks  €       5.239    

 
 
 
Figuur 3: Jaarlijkse en driejaarlijks kostenoverzicht, interne en externe audit bij Brand 
Compliance 
 
Brand Compliance Jaar   
Kostenpost  1 2 3 

audit intern BC  €       1.280   €       1.280   €       1.280  

audit extern BC  €       1.520   €              -     €              -    

non-conformiteit  €           320   €           160   €              -    

Implementatie  €           729     €              -    

Software  €       3.022   €       3.082   €       3.144  

accreditatie& Admin. Kosten  €           214   €           169   €           169  
    
Totaal  €       7.085   €       4.692   €       4.593  
    
Kosten  3 jaar  €     16.371    
Jaarlijks  €       5.457    

 
 
In deze overzichten kunt u zien dat de kosten van de interne en externe audits bij Brand 
Compliance hoger liggen. De administratiekosten en de non-conformiteitkosten vallen lager 
uit. Het jaarlijkse te reserveren bedrag valt uiteindelijk hoger uit bij Brand Compliance maar ik 
ben van mening dat alles door één organisatie te laten afnemen de administratieve last wordt 
verlaagd wanneer wij kijken naar de informatieverstrekking. Mijn advies zou daarom zijn om 
met Brand Compliance verder te gaan (Voor meer informatie bekijkt u bijlage 9). 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 ANTWOORDEN OP DE DEELVRAGEN 

 
De antwoorden op de deelvragen: 
- Wat zijn de interne en externe kosten voor de HKZ-Audit? 

De kosten voor de externe audit voor de HKZ bedragen bij DNV-GL € 1240,- en bij 
Brand Compliance € 1520,-. 
 

- Wat zijn de kosten van de werknemer die de implementatie uitvoert? 
 De kosten voor IOB bedragen € 729,- op basis van 35 uur implementatie. 
 
- Wat zijn de herhalingskosten? 

 De jaarlijkse interne audit voor de HKZ bedragen bij Nieuwhuis Consult € 960,- en bij 
Brand Compliance € 1280,-. 

 
- Wat zijn de vaste kosten van de Nedap ONS software?  

IOB is een groeiende organisatie waardoor het aantal cliënten de aankomende jaren 
zal toenemen. Omdat het maandbedrag voor het gebruikmaken van de software 
gebaseerd wordt op het aantal actieve cliënten die in het elektronisch cliëntendossier 
zitten, heb ik rekening gehouden met een stijging van 2% per jaar in de kosten. 
De reservering voor 2019 is hiervoor € 3022,-. 

 

4.2 EINDCONCLUSIE 

 
Om antwoord te geven op de hoofdvraag die luidde: “Wat zijn de totale jaarlijkse kosten van 
het HKZ-kwaliteitssysteem Zorg en Welzijn?”, kunnen we kijken naar figuur 2 en 3 op 
pagina 10. Hier kunt u lezen dat de jaarlijkse reserveringen tussen € 5.239 en € 5.457,- dient 
te zijn. Voor het eerste jaar raad ik aan om € 7.000,- te reserveren. 
 

4.3 REFLECTIE OP ONDERZOEK 

 
Mijn hypothese van de jaarlijkse kosten van het HKZ-kwaliteitssysteem Zorg en Welzijn komt 
aardig in de buurt van de werkelijke kosten. De kosten van de ONS software zijn hoger dan 
geschat en de kosten voor non-conformiteiten vallen juist weer mee. De kosten voor de 
externe audit vallen lager uit dan ik had geschat.  
 
De mailverzoeken voor offertes hebben een lange reactietermijn daardoor blijft er te weinig 
tijd over om gegevens te verwerken in scriptie. Hierdoor heb ik aan andere strategie 
genomen en heb telefonisch contact opgenomen waardoor dit ineens sneller verliep.  
 
Mijn bevindingen waren daarnaast dat men niet zomaar een offerte voor een audit kan 
opvragen. Vaak kan met op de website van de organisatie een contactformulier invullen met 
de standaardgegevens. Ik ben van mening dat er weinig inspanning geleverd wordt wanneer 
je geen potentiele klant van de organisatie wordt. 
Hierdoor heb ik door enkele organisatie geen antwoord gekregen op de aanvraag van 
offertes.  
 
De consequentie van het niet krijgen van een antwoord over de tijdsbesteding die de 
kwaliteitsmedewerker spendeert aan het implementeren, maakte dat ik in eerste instantie te 
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weinig onderbouwing had om een antwoord te geven op mijn deelvraag. Hierdoor ben ik 
actiever geworden in het verkrijgen van deze informatie en ben ik gaan bellen.  
 

4.4 AANBEVELINGEN 

 
Deze scriptie leg ik voor aan mijn medeoprichter van IOB. Ik zal hem daarbij persoonlijk 
aanbevelen om in zee te gaan met Brand Compliance omdat zij zowel de interne als de 
externe audit kunnen afnemen. Alle informatie die aangedragen dient te worden bij één 
organisatie die jaarlijks over de vloer komt. De scriptie met bijlagen vormen daarvoor de 
onderbouwing voor die aanbeveling. 
 

4.5 BRONNEN 

 
Websites:  
https://www.nen.nl 

https://brandcompliance.com/ 

https://www.dnvgl.nl/ 

https://www.dekra-certification.nl 

https://www.nieuwhuisconsult.nl 

http://gratefulcoaching.nl/ 

https://www.zorgopmaatamsterdam.nl 

Literatuur: 
Van basis tot budget, A. van Sluijs. 

4.6 BEGRIPPENLIJST 

 
HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
PGB: Persoonsgebonden budget 
ZiN: Zorg in natura 
Non-conformiteiten: Bevindingen die niet conform de standaard zijn 
 

4.7 BIJLAGEN 1 T/M 9 

 

Bijlage 1: Offerte Nieuwhuis Consult (interne audit) 

Bijlage 2: Offerte Brand Compliance (interne en externe audit) 

Bijlage 3: Offerte DNV-GL (externe audit) 

Bijlage 4: Interview Nieuwhuis Consult 

Bijlage 5: Facit nulmeting 

Bijlage 6: Offerte Nedap ONS software 

https://www.nen.nl/
http://gratefulcoaching.nl/
https://www.zorgopmaatamsterdam.nl/
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Bijlage 7: Factuur Nedap Ons software 

Bijlage 8: Factuur implementatie ONS software 

Bijlage 9: Excel vergelijking offertes audits 


