
Voorblad en inhoudsopgave REKENHULP RC's - VERSIE 14-04-2021

Inhoud
Tabblad naam Toelichting

2 I > Invoerblad taak eenheden
Op dit invoerblad worden de variabele eenheden per regionaal centrum ingevoegd. Deze specifieke eenheden zijn input voor de berekeningen in volgende tabbladen. 
Zowel de verwachte eenheden aan het begin van het jaar als de daadwerkelijk geraliseerde eenheden aan het einde van het jaar kunnen worden ingevuld.

3 I > Invoerblad taken

Op dit invoerblad staan alle taken (kolom I) weergegeven, de definities van de taken en de materiële kosten per taak. De taken zijn gecategoriseerd naar verschillende 
groepen taken (kolom F). In kolom I kunnen ook nieuwe taken worden toegevoegd. Voor een individuele RC kan vervolgens per taak wordt aangegeven of de RC deze 
in dit jaar wel of niet uitvoert (kolom G en H). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen begroting en realisatie.

4 I > Loonkosten personeel
Op dit tabblad worden de salarissen van personeel ingevoerd. Daarnaast wordt een integraal tarief per functie per uur berekend (inclusief vakantie, verzuim, ICT, 
facilitaire en huisvestingskosten).

5 I > Inzet personeel per taak Op dit tabblad is ingevuld hoeveel uur iedere taak per functie kost. Deze uren worden omgerekend naar fte's per taak en per functie.
6 R > Personeelskosten Op dit rekenblad zijn de ingevulde uren per taak per functie omgerekend naar totale integrale personeelskosten per taak.

7 O > Outputblad
Dit rekenblad geeft de totale kosten weer, begroot en gerealiseerd, per categorie en opgesplist in de verschillende type kosten. Ook zijn de totale fte's van personeel 
inzichtelijk.

10 B > Definities taken Dit tabblad toont de definities per taak. Ook is dit een logboek voor het vastleggen van aanpassingen in aannames. 
11 B > Dropdowns Dit tabblad toont de dropdowns die worden gebruikt in de eerdere tabbladen.

Legenda
Cel kleur Toelichting
Input Cijfer input te leveren door RC/RIVM
Berekening Uitkomst van een berekening in model of het ophalen van input elders
Aan te passen tekst Aan te passen tekst / te kiezen tekst. Voorbeeld: taken en categorisering taken
Tekst Tekst / toelichting

Kolom met data voor begroot (begin van het jaar)
Kolom met data voor gerealiseerd (eind van het jaar)

Disclaimer
Dit model is ontwikkeld binnen de opdracht “Aanpassen rekentool Regionale Centra t.g.v. de 13-wekenecho". In dit model wordt op basis van input vanuit het RIVM en de RC's een inschatting gemaakt van de kosten per 
RC. De gemaakte aannames zijn zo goed mogelijk gevalideerd met experts en de opdrachtgever. Het aanpassen van dit model is voor eigen risico. KPMG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade volgend uit 
gebruik van het model. Het delen van dit document buiten het RIVM en de Regionale Centra is niet toegestaan, tenzij KPMG hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

© 2021 KPMG Advisory N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 33263682, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity. All rights reserved. 
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Invoerblad voor eenheden per taak (variabelen) REKENHULP RC's 

Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum:
Begroting (begin van jaar) Realisatie (eind van jaar)

Groep waar eenheid over 
rapporteert Input variabelen (type taak eenheden) in te vullen per RC

Aantal taak eenheden begroot 
(invullen door RC aan begin van jaar)

Aantal taak eenheden gerealiseerd 
(invullen door RC aan eind van jaar)

Lab combinatietesten Aantal gecontracteerde laboratoria voor combinatietesten
1e trimester echoscopisten Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel eerste trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar 
1e trimester echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel eerste trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
2e trimester echoscopisten Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel tweede trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar 
2e trimester echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die enkel tweede trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)

1e en 2e trimester echoscopisten Aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die zowel eerste en tweede trimester SEO's doen, op 31 december van het boekjaar

1e en 2e trimester echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde SEO-echoscopisten die zowel eerste en tweede trimester SEO's doen, in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
NT-echoscopisten Aantal gecontracteerde NT-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
NT-echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde NT-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
Counselors Aantal gecontracteerde counselors op 31 december van het boekjaar
Counselors Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
Echopraktijken Aantal gecontracteerde echopraktijken op 31 december van het boekjaar
Echopraktijken Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
Echopraktijken Aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd
Counselorpraktijken Aantal gecontracteerde counselorpraktijken op 31 december van het boekjaar
Counselorpraktijken Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
Counselorpraktijken Aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd

Aantal RC's deelgenomen aan visitatie in boekjaar (standaard waarde = 1)
Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar
Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar
Aantal leden in de RvT (exclusief voorzitter)
Aantal leden in de RvA (inclusief voorzitter)
Aantal fte werknemers 
Aantal projectgroepen waar RC medewerkers aan hebben deelgenomen maar niet terugkomen in de rekenhulp
Aantal uitgevoerde 13 wekenecho's in boekjaar

Totaal tweede trimester SEO 
echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar -                                                         -                                                               
Totaal tweede trimester SEO 
echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn) -                                                         -                                                               
Totaal eerste trimester SEO 
echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar -                                                         -                                                               
Totaal eerste trimester SEO 
echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn) -                                                         -                                                               
Totaal SEO echoscopisten Totaal aantal gecontracteerde eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn) -                                                         -                                                               
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Invoerblad taken regionale centra REKENHULP RC's - VERSIE 14-04-2021

Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum: -                  

Begroting (begin van jaar) Realisatie (eind van jaar)

ID
Categorie 
(opties aan te passen in tablad "Dropdowns")

Begroting: 
voert RC 
taak uit? 
(invullen door 
RC)

Realisatie: 
voert RC taak 
uit? (invullen 
door RC)

Taak
(vrije tekst - hier (nieuwe) taken invoeren). Comment (pop-up als 
over de cel gaat) geeft toelichting op taak en op factor in kolom K

Type 
"taak eenheid"
(zie definitie in 
comment en 
kolom T)

Taak eenheden 
wordt gedeeld 
door factor
(Zie comments bij 
taak (kolom I) voor 
uitleg) 

Aantal (taak) 
eenheden begroot 
(uit I > Invoerblad 
taak eenheden)

Aantal eenheden 
van toepassing 
bij verdere 
berekening

Materiële kosten 
per eenheid 
begroot (handmatige 
input)

Personele kosten 
per eenheid 
begroot

Aantal eenheden 
gerealiseerd 
(uit I > Invoerblad 
taak eenheden)

Aantal eenheden 
van toepassing bij 
verdere 
berekening

Materiële kosten 
per eenheid 
gerealiseerd 
(handmatige input)

Personele kosten 
per eenheid 
gerealiseerd

Definitie indien eenheid "stuk"
(zie ook comments in kolom J)
Let op! De tekst volgt uit een directe verwijzing vanuit "I > Invoerblad taak eenheden". Bij toevoegen van nieuwe 
cellen/rijen/kolommen, check dan of alle directe verwijzingen nog kloppen. Een aanpassingen aan de definitie  van de 
eenheid dus ook in het "I> Invoerblad taak eenheden" doorvoeren. Extra toelichting kan in de comment in kolom J.

1 Act rondom betalingstaak 13 wkecho JA JA Betaling 13 wekenecho aan echopraktijken (via SEPA en monitoring budget) Maand 12 12 -€                        12 12 -€                        
2 Act rondom betalingstaak 13 wkecho JA JA Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige betaling 13 wekenecho aan echopra Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
3 Act rondom betalingstaak 13 wkecho JA JA Proces uitbetaling en boekhouding van 13 wekenecho Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
4 Act rondom betalingstaak 13 wkecho JA JA Controle boekhouding 13 wekenecho door bestuurder Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
5 Audits JA JA Auditeren lab combinatietesten Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
6 Audits JA JA Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk 2  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
7 Audits JA JA Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten Stuk 2  nvt -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
8 Audits JA JA Auditeren NT echoscopisten Stuk  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde NT-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
9 Audits JA JA Auditeren counselors Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)

10 Audits JA JA Auditeren echopraktijken Stuk 2  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
11 Audits JA JA Reiskosten audits echopraktijken Stuk 2  nvt 39€                         -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
12 Audits JA JA Auditeren counselorpraktijken Stuk 2  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
13 Bedrijfsvoering NEE NEE Accountantskosten (inclusief BTW) Jaar 1 1 11.637€                  -€                        1 1 -€                        
14 Bedrijfsvoering NEE NEE Financiële administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW toev      Jaar 1 1 10.197€                  -€                        1 1 -€                        
15 Bedrijfsvoering NEE NEE Personele administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog      Jaar 1 1 2.549€                    -€                        1 1 -€                        
16 Bedrijfsvoering NEE NEE Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusief BTW) Jaar 1 1 1.646€                    -€                        1 1 -€                        Maximaal 1 voorzitter - waarde gelijk aan 1 per jaar
17 Bedrijfsvoering NEE NEE Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voorzitter) (inclusief BTW) Stuk  nvt  nvt 1.646€                    -€                         nvt  nvt -€                        Aantal leden in de RvT (exclusief voorzitter)
18 Bedrijfsvoering NEE NEE Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzitter) (exclusief BTW - indien BTW           Stuk  nvt  nvt 510€                       -€                         nvt  nvt -€                        Aantal leden in de RvA (inclusief voorzitter)
19 Bedrijfsvoering JA JA Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroting, jaarrekening, kwaliteitsjaarvers Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
20 Bedrijfsvoering JA JA Aansturing personeel Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
21 Bedrijfsvoering JA JA Overleggen Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
22 Bedrijfsvoering JA JA Verantwoording bestuur/RvT/VWS Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
23 Bedrijfsvoering JA JA Deelname aan platform RC Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
24 Bedrijfsvoering JA JA Nascholing personeel Stuk  nvt  nvt 3.569€                    -€                         nvt  nvt -€                        Aantal fte werknemers 
25 Bedrijfsvoering NEE NEE Kosten verzekeringen Jaar 1 1 3.000€                    -€                        1 1 -€                        
26 Bedrijfsvoering JA JA Personele kosten financiële administratie Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
27 Bedrijfsvoering JA JA Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
28 Bedrijfsvoering NEE NEE Kosten hosting website Jaar 1 1 1.020€                    -€                        1 1 -€                        
29 Bedrijfsvoering JA JA Overig te betalen BTW Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
30 Bedrijfsvoering JA JA Continu communicatie RC's voor vragen over o.a. betalingen en kwaliteitszaken Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
31 Bedrijfsvoering NEE NEE Certificering informatiebeveiliging RC's (eens per 4 jaar) Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
32 Bedrijfsvoering JA JA Onderhoud informatiebeveiliging RC's Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
33 Contractering JA JA Contracteren lab combinatietesten Stuk 10  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Aantal gecontracteerde laboratoria voor combinatietesten
34 Contractering JA JA Contracteren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk 4  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
35 Contractering JA JA Contracteren eerste trimester SEO echoscopisten Stuk 4  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
36 Contractering JA JA Contracteren NT echoscopisten Stuk 4  nvt -€                         nvt -€                        Aantal gecontracteerde NT-echoscopisten op 31 december van het boekjaar
37 Contractering JA JA Contracteren counselors Stuk 4  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Aantal gecontracteerde counselors op 31 december van het boekjaar
38 Contractering JA JA Contracteren echopraktijken Stuk 10  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Aantal gecontracteerde echopraktijken op 31 december van het boekjaar
39 Contractering JA JA Contracteren counselorpraktijken Stuk 10  nvt -€                        -€                         nvt -€                        Aantal gecontracteerde counselorpraktijken op 31 december van het boekjaar
40 Dataverzameling en -management JA JA Regionaal beheer Peridos Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
41 Dataverzameling en -management JA JA Datamanagement Peridos voor echopraktijken Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
42 Dataverzameling en -management JA JA Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken in de regio Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd
43 Dataverzameling en -management JA JA Datamanagement Peridos voor counselorpraktijken Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
44 Dataverzameling en -management JA JA Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorpraktijken in de regio Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar waar het RC spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd
45 Landelijke deelname en taken NEE NEE Voorzitterschap platform RC Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
46 Landelijke deelname en taken NEE NEE Deelname stuurgroep Peridos Maand 12 12 21€                         -€                        12 12 -€                        
47 Landelijke deelname en taken NEE NEE Dagelijks bestuur CLBPS Maand 12 12 51€                         -€                        12 12 -€                        
48 Landelijke deelname en taken NEE NEE Deelname aan de programmacommissie Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
49 Landelijke deelname en taken JA JA Ondersteuning landelijke overleggen Maand 12 12 -€                        -€                        12 12 -€                        
50 Landelijke deelname en taken JA JA Testactiviteiten t..b.v. landelijk beheer Peridos Jaar 1 1 -€                        -€                        1 1 -€                        
51 Landelijke deelname en taken JA JA Auditeren RC's Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Aantal RC's deelgenomen aan visitatie in boekjaar (standaard waarde = 1)
52 Landelijke deelname en taken NEE NEE Commissie RC-financiering Jaar 1 1 204€                       -€                        1 1 -€                        
53 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep draaiboek Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
54 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep onderzoek Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
55 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep informatiemanagement Jaar 1 1 102€                       -€                        1 1 -€                        
56 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep kwaliteit Jaar 1 1 204€                       -€                        1 1 -€                        
57 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
58 Landelijke deelname en taken NEE NEE Kernteam landelijke monitor down/seo Jaar 1 1 204€                       -€                        1 1 -€                        
59 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep informatiebeveiliging Jaar 1 1 459€                       -€                        1 1 -€                        
60 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgeverschap landelijk beheerders Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
61 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgeverschap landelijk beleidsmedewerker Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
62 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep regiobeheerders Peridos Jaar 1 1 127€                       -€                        1 1 -€                        
63 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep uitbreiding Peridos administratie RC's Jaar 1 1 408€                       -€                        1 1 -€                        
64 Landelijke deelname en taken NEE NEE Kerngroep NIPT Jaar 1 1 306€                       -€                        1 1 -€                        
65 Landelijke deelname en taken NEE NEE Focusgroep prenatale screening Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
66 Landelijke deelname en taken NEE NEE Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies) Jaar 1 1 1.830€                    -€                        1 1 -€                        Aantal projectgroepen waar RC medewerkers aan hebben deelgenomen maar niet terugkomen in de rekenhulp
67 Landelijke deelname en taken NEE NEE Reiskosten auditeren opleidingen Jaar 1 1 102€                       -€                        1 1 -€                        
68 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep beleid en kwaliteit Jaar 1 1 127€                       -€                        1 1 -€                        
69 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep zwangerschapsuitkomsten Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
70 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep dashboard Peridos voor contractanten Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
71 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep beeldbeoordeling Peridos Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
72 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep verslaglegging Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
73 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep spiegelrapportages Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
74 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep kwaliteitstoets counseling Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
75 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep BI-omgeving Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
76 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep kwaliteitstoets echocentra Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
77 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regionale centra Jaar 1 1 255€                       -€                        1 1 -€                        
78 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep theoriebijeenkomsten opleiding echoscopisten 13 wekenecho Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
79 Landelijke deelname en taken NEE NEE Projectgroep Echopacs Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
80 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep beoordelen opleiding counselors Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
81 Landelijke deelname en taken NEE NEE Werkgroep financiering 13 wekenecho Jaar 1 1 -€                        1 1 -€                        
82 Opleiding en nascholing NEE NEE Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopisten Stuk  nvt  nvt 20€                         -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde eerste en tweede trimester SEO-echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar 

gestopt zijn)83 Opleiding en nascholing NEE NEE Verzorgen bij- en nascholing counselors Stuk  nvt  nvt 20€                         -€                         nvt  nvt -€                        Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)
84 Opleiding en nascholing NEE NEE Scholing op 13 wekenecho voor later instromende echoscopisten Jaar 1 1 1.000€                    -€                        1 1 -€                        
85 Opleiding en nascholing NEE NEE Auditeren opleidingen counseling als voorzitter Stuk  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar
86 Opleiding en nascholing NEE NEE Auditeren opleidingen counseling als audit teamlid Stuk  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar
87 Opleiding en nascholing JA JA Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar
88 Opleiding en nascholing NEE NEE Auditeren opleidingen SEO als voorzitter Stuk  nvt  nvt -€                        -€                         nvt  nvt -€                        Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar
89 Financieringsgelden 13 wekenecho JA JA Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenecho’s Stuk  nvt  nvt 111€                       -€                         nvt  nvt -€                        Aantal uitgevoerde 13 wekenecho's in boekjaar
90  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        
91  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        
92  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        
93  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        
94  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        
95  nvt  nvt -€                         nvt  nvt -€                        

Let op: voor inzicht in een specifieke categorie kies dan deze in de dropdown/filter. A.u.b. niet sorteren, dit tast de calculaties in het model aan. Als 
je enkel begroting of realisatie wilt zien, selecteer de kolom (G of H) die je niet wilt zien en klik op 'Hide'.
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Invoerblad en rekensystematiek REKENHULP RC's 

INPUT [Functie naam] 

Bron
Aantal uren werktijd per jaar -              
Aantal uren vakantie per jaar -              
Aantal uren feestdagen per jaar -              
Aantal uren verzuim per jaar -              
Aantal uren scholing per jaar -              

Bruto salariskosten per competentie per maand per 
FTE intern

Salaris 2021 
(T)

Salaris 2020 
(T-1)

Indexatie "T" 
t.o.v. "T-1"

Bron

Besturen -€            -              
Beleidsmatige expertise -€            -              

Inhoudelijke expertise echoscopist/verloskundige -€            -              
Inhoudelijke expertise medisch specialist -€            -              
Functioneel beheer IT -€            -              
Junior beleidsmedewerker -€            -              
Financieel medewerker -€            -              
Manager -€            -              
[Functie naam] Schaal X, trede Y
[Functie naam] Schaal X, trede Y
[Functie naam] etc.
[Functie naam] …
[Functie naam] …
[Functie naam] …
[Functie naam] …

Huisvestings per fte per jaar -€            
Facilitaire kosten per fte per jaar -€            

ICT kosten per fte per jaar -€            

OUTPUT
Integrale personeelskosten per fte intern
Besturen -€            
Beleidsmatige expertise -€            
Inhoudelijke expertise echoscopist/verloskundige -€            
Inhoudelijke expertise medisch specialist -€            
Functioneel beheer IT -€            
Junior beleidsmedewerker -€            
Financieel medewerker -€            
Manager -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
[Functie naam] -€            
Aantal productieve uren -              

Werkplekkosten zijn volgens NFC-index 
2018 ongeveer 9.700 EUR per jaar. 
Vierkante meter kosten 2019 bleven gelijk 
met 2018. 
https://www.nfcindex.nl/kengetallen/kantore
n/2019/

Deze integrale salariskosten worden gebruikt om de vertaling te maken van de inzet per functietype in uren 
naar RC kosten in het tabblad personeelskosten

Berekening van de integrale salariskosten  per productief uur: klik op rechter dropdown om deze 
per functie in te zien

Gemiddeld aantal uur 
scholing, verzuim etc. -              

-              

Personele lasten per fte 
per jaar -€            

Huisvestingskosten per 
fte per jaar

-€            

ICT kosten per fte per 
jaar (excl. Peridos) -€            

-€            

Facilitaire kosten per fte 
per jaar

Aantal werkbare uren 
per jaar

-€             

Integrale salariskosten per 
productief uur - [Functie 

naam] 
#DIV/0!

Integrale personeelskosten 
per fte

Aantal productieve uren per 
jaar -€             -          

Bruto salariskosten per maand per FTE -€        

Vermenigvuldigingsfactor voor aantal maanden, 
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en sociale lasten 18

Aantal uur werktijd per jaar -          

Aantal uur niet werkbaar (vakantie en feestdagen)
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Invoerblad tijdsbesteding per competentieniveau per taak t.b.v. bekostiging regionale centra prenatale screening REKENHULP RC's - VERSIE 14-04-2021

Besturen
Beleidsmatige 
expertise

Inhoudelijke 
expertise 
echoscopist/ver
loskundige

Inhoudelijke 
expertise 
medisch 
specialist

Functioneel 
beheer IT

Junior 
beleidsmedewer
ker

Financieel 
medewerker [Functie naam] 

Totale begrote 
productieve 
tijdsinzet (in uren 
totaal)

Totale begrote niet-
productieve 
tijdsinzet (in uren) Totale begrote fte's

Totale 
gerealiseerde 
productieve 
tijdsinzet (in uren)

Totale 
gerealiseerde niet-
productieve 
tijdsinzet (in uren 
totaal)

Totale 
gerealiseerde fte's 

Totale begrote uren per jaar productief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #VALUE! 0 0,0 0 0 0,0
Totale begrote uren per jaar niet-productief #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fte per jaar (1 FTE is totaal 0 uur) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Totale gerealiseerde uren per jaar productief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale gerealiseerde uren per jaar niet-productief #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FTE per jaar (1 FTE is totaal 0 uur) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ID

Categorie
(categorieën worden opgehaald uit tabblad "I 
> Invoerblad taken")

Taak 
(Opgehaald uit "I > Invoerblad taken")

Type "taak 
eenheid"
(Opgehaald 
uit "I > 
Invoerblad 
taken")

Aantal 
eenheden 
begroot

Begroting: 
voert RC 
taak uit?

Aantal 
eenheden 
gerealiseerd

Realisatie: 
voert RC 
taak uit? Besturen

Beleidsmatige 
expertise

Inhoudelijke 
expertise 
echoscopist/ver
loskundige

Inhoudelijke 
expertise 
medisch 
specialist

Functioneel 
beheer IT

Junior 
beleidsmedewer
ker

Financieel 
medewerker [Functie naam] 

Extra tijdsinzet 
voor 13 
wekenecho
 (in uren per 
eenheid)

Productieve 
tijdsinzet
(in uren per 
eenheid)

Totale begrote 
productieve 
tijdsinzet (in uren 
totaal)

Totale begrote niet-
productieve 
tijdsinzet (in uren) Totale begrote fte's

Totale 
gerealiseerde 
productieve 
tijdsinzet (in uren)

Totale 
gerealiseerde niet-
productieve 
tijdsinzet (in uren 
totaal)

Totale 
gerealiseerde fte's Toelichting extra tijdsinzet rondom 13-wekenecho (zie notitie)

1
Act rondom betalingstaak 13 wkecho Betaling 13 wekenecho aan echopraktijken (via SEPA en monitoring 

budget) Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0 0,0   0,0   1 uur per maand voor bestuurder en financieel medewerker

2
Act rondom betalingstaak 13 wkecho Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige betaling 13 wekenecho 

aan echopraktijken Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0 0,0   0,0   5 creditnota's, 6 uur per nota voor bestuurder en 2 voor medewerker
3 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Proces uitbetaling en boekhouding van 13 wekenecho Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0 0,0   0,0   1 dag per maand voor de financieel medewerker
4 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Controle boekhouding 13 wekenecho door bestuurder Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0 0,0   0,0   1 halve dag per kwartaal voor de bestuurder
5 Audits Auditeren lab combinatietesten Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0   0,0   
6 Audits Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      

7
Audits Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten

Stuk  JA  JA 8,0 0,0 #VALUE!      
We verwachten dat de 13 wekenecho audit 8 uur kost. Dat is meer een verdubbeling van de tijdsinzet voor de SEO audit. Personele tijdsinzet is verdubbelt en de overige extra 
tijd is voor de inhoudelijke expertise echoscopist.

8 Audits Auditeren NT echoscopisten Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
9 Audits Auditeren counselors Stuk  JA  JA 0,25 0,0 #VALUE!      We verwachten dat het 13 wekenecho onderdeel 15 min extra kost. Deze is voor de beleidsmatige expertise.

10
Audits Auditeren echopraktijken

Stuk  JA  JA 14,5 0,0 #VALUE!      
We verwachten dat het 13 wekenecho onderdeel een vierde tijdsinzet kost als de huidige SEO audit. Dat is een kwart van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is 
daarmee met een kwart toegenomen.

11 Audits Reiskosten audits echopraktijken Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
12 Audits Auditeren counselorpraktijken Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
13 Bedrijfsvoering Accountantskosten (inclusief BTW) Jaar 1 NEE 1 NEE        

14
Bedrijfsvoering Financiële administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing 

is BTW toevoegen bij ID 29 (rij 38)) Jaar 1 NEE 1 NEE        

15
Bedrijfsvoering Personele administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing 

is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38)) Jaar 1 NEE 1 NEE        
16 Bedrijfsvoering Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusief BTW) Jaar 1 NEE 1 NEE        

17
Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voorzitter) (inclusief BTW)

Stuk  NEE  NEE        

18

Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzitter) (exclusief BTW - 
indien BTW van toepassing is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38))

Stuk  NEE  NEE        

19
Bedrijfsvoering Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroting, jaarrekening, 

kwaliteitsjaarverslag) Jaar 1 JA 1 JA 12,0 0,0 0,0   0,0   
Dat is een twaalfde extra van de originele tijdsinzet. De originele tijdsinzet includeert alle vier onderdelen van de jaarcyclus, waarbij het kwaliteitsverslag 3 onderdelen bevat. We 
voegen een onderdeel toe aan het kwaliteitsjaarverslag. Alle originele personele inzet is daarmee ook met een twaalfde verhoogd.

20 Bedrijfsvoering Aansturing personeel Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
21 Bedrijfsvoering Overleggen Maand 12 JA 12 JA 6,0 0,0 0,0   0,0   

22
Bedrijfsvoering Verantwoording bestuur/RvT/VWS

Jaar 1 JA 1 JA 8,0 0,0 0,0   0,0   We verwachten dat de bestuurder 1 dag extra kwijt is met de jaarverantwoording van de 13 wekenecho. Dat is een vijfde extra van de originele tijdsinzet voor de bestuurder.
23 Bedrijfsvoering Deelname aan platform RC Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
24 Bedrijfsvoering Nascholing personeel Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
25 Bedrijfsvoering Kosten verzekeringen Jaar 1 NEE 1 NEE        
26 Bedrijfsvoering Personele kosten financiële administratie Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
27 Bedrijfsvoering Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
28 Bedrijfsvoering Kosten hosting website Jaar 1 NEE 1 NEE        
29 Bedrijfsvoering Overig te betalen BTW Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0   0,0   

30
Bedrijfsvoering Continu communicatie RC's voor vragen over o.a. betalingen en 

kwaliteitszaken Stuk  JA  JA 0,0 0,0 #VALUE!      1 uur per maand per echocentrum voor medewerker
31 Bedrijfsvoering Certificering informatiebeveiliging RC's (eens per 4 jaar) Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        
32 Bedrijfsvoering Onderhoud informatiebeveiliging RC's Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0 0,0   0,0   
33 Contractering Contracteren lab combinatietesten Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
34 Contractering Contracteren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      

35
Contractering Contracteren eerste trimester SEO echoscopisten

Stuk  JA  JA 2,5 0,0 #VALUE!      
We verwachten dat het 13 wekenecho contract evenveel tijd kost als het huidige SEO contract. Dat is een verdubbeling van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is 
daarmee ook verdubbelt.

36 Contractering Contracteren NT echoscopisten Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
37 Contractering Contracteren counselors Stuk  JA  JA 0,17 0,0 #VALUE!      We verwachten dat het 10 wekenecho onderdeel 10 min extra kost. Deze is voor de beleidsmatige expertise.

38
Contractering Contracteren echopraktijken

Stuk  JA  JA 8,1 0,0 #VALUE!      
We verwachten dat het 13 wekenecho contract evenveel tijd kost als het huidige SEO contract. Dat is een verdubbeling van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is 
daarmee ook verdubbelt.

39 Contractering Contracteren counselorpraktijken Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
40 Dataverzameling en -management Regionaal beheer Peridos Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
41 Dataverzameling en -management Datamanagement Peridos voor echopraktijken Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      

42
Dataverzameling en -management Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken in de regio

Stuk  JA  JA 0,5 0,0 #VALUE!      
Spiegeinformatie bestaat nu uit 3 onderdelen. De 13 wekenecho is een extra onderdeel en kost naar verwachting evenveel tijd als de overige onderdelen. Dat is een derde extra 
van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is daarmee ook met een derde verhoogd.

43 Dataverzameling en -management Datamanagement Peridos voor counselorpraktijken Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      

44
Dataverzameling en -management Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorpraktijken in de regio

Stuk  JA  JA 0,5 0,0 #VALUE!      
Spiegeinformatie bestaat nu uit 3 onderdelen. De 13 wekenecho is een extra onderdeel en kost naar verwachting evenveel tijd als de overige onderdelen. Dat is een derde extra 
van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is daarmee ook met een derde verhoogd.

45 Landelijke deelname en taken Voorzitterschap platform RC Maand 12 NEE 12 NEE        
46 Landelijke deelname en taken Deelname stuurgroep Peridos Maand 12 NEE 12 NEE        
47 Landelijke deelname en taken Dagelijks bestuur CLBPS Maand 12 NEE 12 NEE        
48 Landelijke deelname en taken Deelname aan de programmacommissie Maand 12 NEE 12 NEE        
49 Landelijke deelname en taken Ondersteuning landelijke overleggen Maand 12 JA 12 JA 0,0 0,0   0,0   
50 Landelijke deelname en taken Testactiviteiten t..b.v. landelijk beheer Peridos Jaar 1 JA 1 JA 0,0 0,0   0,0   
51 Landelijke deelname en taken Auditeren RC's Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
52 Landelijke deelname en taken Commissie RC-financiering Jaar 1 NEE 1 NEE        
53 Landelijke deelname en taken Werkgroep draaiboek Jaar 1 NEE 1 NEE        
54 Landelijke deelname en taken Werkgroep onderzoek Jaar 1 NEE 1 NEE        
55 Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiemanagement Jaar 1 NEE 1 NEE        
56 Landelijke deelname en taken Werkgroep kwaliteit Jaar 1 NEE 1 NEE        
57 Landelijke deelname en taken Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering Jaar 1 NEE 1 NEE        
58 Landelijke deelname en taken Kernteam landelijke monitor down/seo Jaar 1 NEE 1 NEE        
59 Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiebeveiliging Jaar 1 NEE 1 NEE        
60 Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beheerders Jaar 1 NEE 1 NEE        
61 Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beleidsmedewerker Jaar 1 NEE 1 NEE        
62 Landelijke deelname en taken Werkgroep regiobeheerders Peridos Jaar 1 NEE 1 NEE        
63 Landelijke deelname en taken Projectgroep uitbreiding Peridos administratie RC's Jaar 1 NEE 1 NEE        
64 Landelijke deelname en taken Kerngroep NIPT Jaar 1 NEE 1 NEE        
65 Landelijke deelname en taken Focusgroep prenatale screening Jaar 1 NEE 1 NEE        
66 Landelijke deelname en taken Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies) Jaar 1 NEE 1 NEE        
67 Landelijke deelname en taken Reiskosten auditeren opleidingen Jaar 1 NEE 1 NEE        
68 Landelijke deelname en taken Werkgroep beleid en kwaliteit Jaar 1 NEE 1 NEE        
69 Landelijke deelname en taken Projectgroep zwangerschapsuitkomsten Jaar 1 NEE 1 NEE        
70 Landelijke deelname en taken Projectgroep dashboard Peridos voor contractanten Jaar 1 NEE 1 NEE        
71 Landelijke deelname en taken Projectgroep beeldbeoordeling Peridos Jaar 1 NEE 1 NEE        
72 Landelijke deelname en taken Projectgroep verslaglegging Jaar 1 NEE 1 NEE        
73 Landelijke deelname en taken Werkgroep spiegelrapportages Jaar 1 NEE 1 NEE        
74 Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets counseling Jaar 1 NEE 1 NEE        
75 Landelijke deelname en taken Werkgroep BI-omgeving Jaar 1 NEE 1 NEE        
76 Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets echocentra Jaar 1 NEE 1 NEE        
77 Landelijke deelname en taken Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regionale centra Jaar 1 NEE 1 NEE        12 uur voorbereiding van de scholing per medewerker

78
Landelijke deelname en taken Werkgroep theoriebijeenkomsten opleiding echoscopisten 13 

wekenecho Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        40 uur voor de bestuurder
79 Landelijke deelname en taken Projectgroep Echopacs Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        
80 Landelijke deelname en taken Werkgroep beoordelen opleiding counselors Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        
81 Landelijke deelname en taken Werkgroep financiering 13 wekenecho Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        
82 Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopisten Stuk  NEE  NEE 0,0        40 uur voor de bestuurder
83 Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing counselors Stuk  NEE  NEE 0,0        een 2 uur durende presentatie door 2 medisch specialisten inclusief 2 uur voorbereiding per persoon

84
Opleiding en nascholing Scholing op 13 wekenecho voor later instromende echoscopisten

Jaar 1 NEE 1 NEE 0,0        
We verwachten dat de counseling opleidingsaudit uitbreidt met een extra onderdeel voor de 13 wekenecho. Dat kost evenveel tijd als de huidige 3 onderdelen van de SEO 
opleidingsaudit.  Dat is een derde extra van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is daarmee ook met een derde verhoogd.

85
Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als voorzitter

Stuk  NEE  NEE 9,5        
We verwachten dat de counseling opleidingsaudit uitbreidt met een extra onderdeel voor de 13 wekenecho. Dat kost evenveel tijd als de huidige 3 onderdelen van de SEO 
opleidingsaudit. Dat is een derde extra van de originele tijdsinzet. Alle originele personele inzet is daarmee ook met een derde verhoogd.

86 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als audit teamlid Stuk  NEE  NEE 1,2        
We verwachten dat er een extra 13 wekenecho opleidingsaudit komt dat evenveel tijd kost als de SEO opleidingsaudit. Dat is een verdubbeling van de originele tijdsinzet. Alle 
originele personele inzet is daarmee ook verdubbelt.

87 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid Stuk  JA  JA 4,0 0,0 #VALUE!      
We verwachten dat er een extra 13 wekenecho opleidingsaudit komt dat evenveel tijd kost als de SEO opleidingsaudit.  Dat is een verdubbeling van de originele tijdsinzet. Alle 
originele personele inzet is daarmee ook verdubbelt.

88 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als voorzitter Stuk  NEE  NEE 28,8        
89 Financieringsgelden 13 wekenecho Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenecho’s Stuk  JA  JA 0,0 #VALUE!      
90 ZZ              
91 ZZ              

Totale uren en 
fte's per jaar 
(begroot en 
realisatie, 
productief & niet-
productief)

Realisatie (eind van jaar)
Let op! Dit zijn enkel de uren van taken die als "JA" zijn aangemerkt op 

"Voert RC taak uit?"

Begroting (begin van jaar)
Let op! Dit zijn enkel de uren van taken die als "JA" zijn aangemerkt op 

"Voert RC taak uit?"

Let op! Dit zijn 
enkel de uren van 
taken die als "JA" 

zijn aangemerkt op 
"Voert RC taak 

uit?"RC tijdsinzet: gelijk voor begroot en gerealiseerd

Let op: voor inzicht in een specifieke categorie kies dan deze in de dropdown/filter. A.u.b. niet sorteren, dit tast de 
calculaties in het model aan. Als je enkel begroting of realisatie (kolommen I-J en K-L) wilt zien, selecteer de kolom die je niet wilt 
zien en klik op 'Hide'. (Opgehaald uit "I > Invoerblad taken")

Totale uren per jaar per functie
(begroot en realisatie, productief & niet-productief)
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Rekenblad kosten tijdsbesteding per competentieniveau REKENHULP RC's - VERSIE 14-04-2021

Totale kosten jaar begroot  Totale kosten jaar gerealiseerd 
 €                                                                                                                                                                                        -    €                                                                           -   

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ID

Categorie
(Categorieën worden opgehaald uit 
tabblad "I > Invoerblad taken")

Taak 
(Opgehaald uit "I > Invoerblad taken")

Type "taak eenheid"
(Opgehaald uit "I > Invoerblad taken")

Aantal 
eenheden 
begroot

Begroting: 
voert RC taak 
uit?

Aantal 
eenheden 
gerealiseerd

Realisatie: 
voert RC 
taak uit? Besturen

Beleidsmatige 
expertise

Inhoudelijke 
expertise 
echoscopist/verl
oskundige

Inhoudelijke 
expertise 
medisch 
specialist

Functioneel 
beheer IT

Junior 
beleidsmede
werker

Financieel 
medewerker

[Functie 
naam] 

Totaal kosten 
per eenheid

Totale kosten 
jaar begroot

Totale kosten 
jaar 
gerealiseerd

1 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Betaling 13 wekenecho aan echopraktijken (via SEPA en monitoring budget) Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
2 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige betaling 13 wekenecho aan echopraktijken Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
3 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Proces uitbetaling en boekhouding van 13 wekenecho Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
4 Act rondom betalingstaak 13 wkecho Controle boekhouding 13 wekenecho door bestuurder Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
5 Audits Auditeren lab combinatietesten Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
6 Audits Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
7 Audits Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
8 Audits Auditeren NT echoscopisten Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
9 Audits Auditeren counselors Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  

10 Audits Auditeren echopraktijken Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
11 Audits Reiskosten audits echopraktijken Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
12 Audits Auditeren counselorpraktijken Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
13 Bedrijfsvoering Accountantskosten (inclusief BTW) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
14 Bedrijfsvoering Financiële administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW toevoegen bij ID 29 (rij 38)) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
15 Bedrijfsvoering Personele administratie (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38)) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
16 Bedrijfsvoering Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusief BTW) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
17 Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voorzitter) (inclusief BTW) Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
18 Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzitter) (exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog toevoegen bij I    Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
19 Bedrijfsvoering Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroting, jaarrekening, kwaliteitsjaarverslag) Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
20 Bedrijfsvoering Aansturing personeel Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
21 Bedrijfsvoering Overleggen Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
22 Bedrijfsvoering Verantwoording bestuur/RvT/VWS Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
23 Bedrijfsvoering Deelname aan platform RC Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
24 Bedrijfsvoering Nascholing personeel Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
25 Bedrijfsvoering Kosten verzekeringen Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
26 Bedrijfsvoering Personele kosten financiële administratie Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
27 Bedrijfsvoering Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
28 Bedrijfsvoering Kosten hosting website Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
29 Bedrijfsvoering Overig te betalen BTW Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
30 Bedrijfsvoering Continu communicatie RC's voor vragen over o.a. betalingen en kwaliteitszaken Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
31 Bedrijfsvoering Certificering informatiebeveiliging RC's (eens per 4 jaar) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
32 Bedrijfsvoering Onderhoud informatiebeveiliging RC's Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
33 Contractering Contracteren lab combinatietesten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
34 Contractering Contracteren tweede trimester SEO echoscopisten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
35 Contractering Contracteren eerste trimester SEO echoscopisten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
36 Contractering Contracteren NT echoscopisten Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
37 Contractering Contracteren counselors Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
38 Contractering Contracteren echopraktijken Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
39 Contractering Contracteren counselorpraktijken Stuk JA JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
40 Dataverzameling en -management Regionaal beheer Peridos Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
41 Dataverzameling en -management Datamanagement Peridos voor echopraktijken Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
42 Dataverzameling en -management Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken in de regio Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
43 Dataverzameling en -management Datamanagement Peridos voor counselorpraktijken Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
44 Dataverzameling en -management Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorpraktijken in de regio Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
45 Landelijke deelname en taken Voorzitterschap platform RC Maand 12 NEE 12 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
46 Landelijke deelname en taken Deelname stuurgroep Peridos Maand 12 NEE 12 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
47 Landelijke deelname en taken Dagelijks bestuur CLBPS Maand 12 NEE 12 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
48 Landelijke deelname en taken Deelname aan de programmacommissie Maand 12 NEE 12 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
49 Landelijke deelname en taken Ondersteuning landelijke overleggen Maand 12 JA 12 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
50 Landelijke deelname en taken Testactiviteiten t..b.v. landelijk beheer Peridos Jaar 1 JA 1 JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                -€                -€                   
51 Landelijke deelname en taken Auditeren RC's Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
52 Landelijke deelname en taken Commissie RC-financiering Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
53 Landelijke deelname en taken Werkgroep draaiboek Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
54 Landelijke deelname en taken Werkgroep onderzoek Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
55 Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiemanagement Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
56 Landelijke deelname en taken Werkgroep kwaliteit Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
57 Landelijke deelname en taken Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
58 Landelijke deelname en taken Kernteam landelijke monitor down/seo Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
59 Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiebeveiliging Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
60 Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beheerders Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
61 Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beleidsmedewerker Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
62 Landelijke deelname en taken Werkgroep regiobeheerders Peridos Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
63 Landelijke deelname en taken Projectgroep uitbreiding Peridos administratie RC's Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
64 Landelijke deelname en taken Kerngroep NIPT Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
65 Landelijke deelname en taken Focusgroep prenatale screening Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
66 Landelijke deelname en taken Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies) Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
67 Landelijke deelname en taken Reiskosten auditeren opleidingen Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
68 Landelijke deelname en taken Werkgroep beleid en kwaliteit Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
69 Landelijke deelname en taken Projectgroep zwangerschapsuitkomsten Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
70 Landelijke deelname en taken Projectgroep dashboard Peridos voor contractanten Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
71 Landelijke deelname en taken Projectgroep beeldbeoordeling Peridos Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
72 Landelijke deelname en taken Projectgroep verslaglegging Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
73 Landelijke deelname en taken Werkgroep spiegelrapportages Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
74 Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets counseling Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
75 Landelijke deelname en taken Werkgroep BI-omgeving Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
76 Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets echocentra Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
77 Landelijke deelname en taken Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regionale centra Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
78 Landelijke deelname en taken Werkgroep theoriebijeenkomsten opleiding echoscopisten 13 wekenecho Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
79 Landelijke deelname en taken Projectgroep Echopacs Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
80 Landelijke deelname en taken Werkgroep beoordelen opleiding counselors Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
81 Landelijke deelname en taken Werkgroep financiering 13 wekenecho Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
82 Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopisten Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
83 Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing counselors Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
84 Opleiding en nascholing Scholing op 13 wekenecho voor later instromende echoscopisten Jaar 1 NEE 1 NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
85 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als voorzitter Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
86 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als audit teamlid Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
87 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
88 Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als voorzitter Stuk  nvt NEE  nvt NEE -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
89 Financieringsgelden 13 wekenecho Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenecho’s Stuk  nvt JA  nvt JA -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
90 ZZ       -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  
91 ZZ       -€         -€                    -€                     -€                 -€              -€               -€                  -€        -€                  

Totale personele kosten (o.b.v. 
integraal tarief)

Let op: voor inzicht in een specifieke categorie kies dan deze in de dropdown/filter. A.u.b. niet sorteren, dit tast de calculaties in het model aan. Als je enkel begroting of realisatie wilt zien, selecteer de kolom die je 
niet wilt zien en klik op 'Hide'.

(Opgehaald uit "I > Invoerblad taken")

RC: integrale personeelskosten per uur
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Outputblad tarief voor Regionaal Centrum REKENHULP RC's 

Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum: -                      

Totale kosten per categorie

Categorie
(Opgehaald uit "I > Invoerblad taken") Audits Contractering

Landelijke 
deelname 
en taken Bedrijfsvoering Overig

Opleiding en 
nascholing

Dataverzameling en -
management

Act rondom 
betalingstaak 13 
wkecho

Financieringsgelden 13 
wekenecho Audits Contractering

Landelijke 
deelname en 
taken

Bedrijfsvoeri
ng Overig

Opleiding en 
nascholing

Dataverzamelin
g en -
management

Act rondom 
betalingstaak 13 
wkecho

Financierings
gelden 13 
wekenecho

ICT kosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   
Huisvestingkosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   
Facilitaire kosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   
Materiële kosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   
Personele kosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   
Totale kosten  €                        -    €                      -    €              -    €                         -    €               -    €                       -    €                             -    €                             -    €                                              -    €                                                                     -    €                -    €                     -    €                -    €                 -    €      -    €                -    €                    -    €                     -    €                  -    €      -   

SUBTOTAAL (exclusief financiering 13 wekenecho) -€                       -€               
TOTAAL (inclusief financiering 13 wekenecho) -€                       -€               

Toelichting

FTE begroot FTE Tarief doorrekenen voor het volgende regionale centrum: -              

Besturen #DIV/0! #DIV/0! Totale kosten per taak Begrote kosten Gerealiseerde kosten
Beleidsmatige expertise #DIV/0! #DIV/0! ID Begroting: voert RC Realisatie: voert RC Categorie Taak Materiële Personele Kosten Materiële Person Kosten 
Inhoudelijke expertise echoscopist/verloskundige #DIV/0! #DIV/0! 1 JA JA Act rondom betalingstaak 13 wke Betaling 13 wekenecho aan echopraktijken (via    -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Inhoudelijke expertise medisch specialist #DIV/0! #DIV/0! 2 JA JA Act rondom betalingstaak 13 wke Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige be     -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Functioneel beheer IT #DIV/0! #DIV/0! 3 JA JA Act rondom betalingstaak 13 wke Proces uitbetaling en boekhouding van 13 weke -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Junior beleidsmedewerker #DIV/0! #DIV/0! 4 JA JA Act rondom betalingstaak 13 wke Controle boekhouding 13 wekenecho door best -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Financieel medewerker #DIV/0! #DIV/0! 5 JA JA Audits Auditeren lab combinatietesten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Manager -                                                  -   6 JA JA Audits Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
[Functie naam] #DIV/0! #DIV/0! 7 JA JA Audits Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
[Functie naam] #DIV/0! #DIV/0! 8 JA JA Audits Auditeren NT echoscopisten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
[Functie naam] #DIV/0! #DIV/0! 9 JA JA Audits Auditeren counselors -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
Totaal #DIV/0! #DIV/0! 10 JA JA Audits Auditeren echopraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               

11 JA JA Audits Reiskosten audits echopraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
12 JA JA Audits Auditeren counselorpraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
13 NEE NEE Bedrijfsvoering Accountantskosten (inclusief BTW)
14 NEE NEE Bedrijfsvoering Financiële administratie (exclusief BTW - indien           
15 NEE NEE Bedrijfsvoering Personele administratie (exclusief BTW - indien            
16 NEE NEE Bedrijfsvoering Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusie  
17 NEE NEE Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voor   
18 NEE NEE Bedrijfsvoering Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzi                 
19 JA JA Bedrijfsvoering Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroti   -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
20 JA JA Bedrijfsvoering Aansturing personeel -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
21 JA JA Bedrijfsvoering Overleggen -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
22 JA JA Bedrijfsvoering Verantwoording bestuur/RvT/VWS -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
23 JA JA Bedrijfsvoering Deelname aan platform RC -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
24 JA JA Bedrijfsvoering Nascholing personeel -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
25 NEE NEE Bedrijfsvoering Kosten verzekeringen
26 JA JA Bedrijfsvoering Personele kosten financiële administratie -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
27 JA JA Bedrijfsvoering Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
28 NEE NEE Bedrijfsvoering Kosten hosting website
29 JA JA Bedrijfsvoering Overig te betalen BTW -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
30 JA JA Bedrijfsvoering Continu communicatie RC's voor vragen over o    -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
31 NEE NEE Bedrijfsvoering Certificering informatiebeveiliging RC's (eens p   
32 JA JA Bedrijfsvoering Onderhoud informatiebeveiliging RC's -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
33 JA JA Contractering Contracteren lab combinatietesten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
34 JA JA Contractering Contracteren tweede trimester SEO echoscopis -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
35 JA JA Contractering Contracteren eerste trimester SEO echoscopiste -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
36 JA JA Contractering Contracteren NT echoscopisten -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
37 JA JA Contractering Contracteren counselors -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
38 JA JA Contractering Contracteren echopraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
39 JA JA Contractering Contracteren counselorpraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
40 JA JA Dataverzameling en -manageme Regionaal beheer Peridos -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
41 JA JA Dataverzameling en -manageme Datamanagement Peridos voor echopraktijken -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
42 JA JA Dataverzameling en -manageme Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken   -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
43 JA JA Dataverzameling en -manageme Datamanagement Peridos voor counselorpraktij -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
44 JA JA Dataverzameling en -manageme Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorprak    -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
45 NEE NEE Landelijke deelname en taken Voorzitterschap platform RC
46 NEE NEE Landelijke deelname en taken Deelname stuurgroep Peridos
47 NEE NEE Landelijke deelname en taken Dagelijks bestuur CLBPS
48 NEE NEE Landelijke deelname en taken Deelname aan de programmacommissie
49 JA JA Landelijke deelname en taken Ondersteuning landelijke overleggen -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
50 JA JA Landelijke deelname en taken Testactiviteiten t..b.v. landelijk beheer Peridos -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
51 JA JA Landelijke deelname en taken Auditeren RC's -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
52 NEE NEE Landelijke deelname en taken Commissie RC-financiering
53 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep draaiboek
54 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep onderzoek
55 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiemanagement
56 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep kwaliteit
57 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevo
58 NEE NEE Landelijke deelname en taken Kernteam landelijke monitor down/seo
59 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep informatiebeveiliging
60 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beheerders
61 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgeverschap landelijk beleidsmedewerker
62 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep regiobeheerders Peridos
63 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep uitbreiding Peridos administratie R
64 NEE NEE Landelijke deelname en taken Kerngroep NIPT
65 NEE NEE Landelijke deelname en taken Focusgroep prenatale screening
66 NEE NEE Landelijke deelname en taken Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies
67 NEE NEE Landelijke deelname en taken Reiskosten auditeren opleidingen
68 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep beleid en kwaliteit
69 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep zwangerschapsuitkomsten
70 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep dashboard Peridos voor contracta
71 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep beeldbeoordeling Peridos
72 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep verslaglegging
73 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep spiegelrapportages
74 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets counseling
75 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep BI-omgeving
76 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep kwaliteitstoets echocentra
77 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regio  
78 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep theoriebijeenkomsten opleiding ech   
79 NEE NEE Landelijke deelname en taken Projectgroep Echopacs
80 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep beoordelen opleiding counselors
81 NEE NEE Landelijke deelname en taken Werkgroep financiering 13 wekenecho
82 NEE NEE Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopiste
83 NEE NEE Opleiding en nascholing Verzorgen bij- en nascholing counselors
84 NEE NEE Opleiding en nascholing Scholing op 13 wekenecho voor later instromen  
85 NEE NEE Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als voorzitter
86 NEE NEE Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen counseling als audit team
87 JA JA Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
88 NEE NEE Opleiding en nascholing Auditeren opleidingen SEO als voorzitter
89 JA JA Financieringsgelden 13 wekenec Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenec -€               -€                    -€               -€                -€     -€               
90     

Begrote kosten

RC

Gerealiseerde kosten

Het verschiil in begrote - en gerealiseerde kosten worden volgt uit het verschil in het aantal "taak eenheden" (bijvoorbeeld als het aantal te contracteren echoscopisten afwijkt van het daadwerkelijk aantal gecontracteerden) ingevuld in het tabblad I > Invoerblad eenheden en het verschil in materiële kosten ingevuld in het tabbald I > invoer taken. De benodigde uren per taak in tabblad I > inzet personeel per taak verandert niet.

De ICT-, huisvesting-, en facilitaire kosten worden berekend door het benodigd aantal FTE per categorie te vermenigvulden met de factor "kosten per fte per type kosten" in tabblad I > Loonkosten personeel. Zie in de formules de referenties naar cellen F36, F37 en F38 van dat tabblad. Deze berekende kosten worden van de personele kosten afgehaald om dubbelteling te voorkomen, ze zitten immers ook in de integrale personele kosten 
verwerkt.

Let op! Dit zijn enkel de uren van taken die als "JA" zijn 
aangemerkt
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Definities taken regionale centra (optioneel in te vullen ter achtergrond) REKENHULP RC's - VERSIE 14-04-2021

Taken
ID Omschrijving taak Logboek (datum aanpassing) Definitie voor begroting Toelichting

1
Betaling 13 wekenecho aan echopraktijken (via SEPA en 
monitoring budget) Aanname Y (XX feb 2021). Aaname Z (YY feb 2021)

2
Proces uitvoeren creditnota bij onrechtmatige betaling 13 
wekenecho aan echopraktijken etc.

3 Proces uitbetaling en boekhouding van 13 wekenecho …
4 Controle boekhouding 13 wekenecho door bestuurder
5 Auditeren lab combinatietesten

6 Auditeren tweede trimester SEO echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten in 
heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)

incl. # echoscopisten met herbeoordeling in 2019 van een 1e beoordeling in 2018
Audit NT-echoscopist jaarlijks, audit SEO-echoscopist tweejaarlijks.

7 Auditeren eerste trimester SEO echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten in 
heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)

8 Auditeren NT echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde NT-echoscopisten in heel boekjaar 
(incl. die later in het jaar gestopt zijn)

in 2019 o.a. nascholing en aantallen beoordeeld; stoppen in 2019 kan een resultaat 
zijn geweest van de audit, dus die meegeteld.

9 Auditeren counselors
Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in 
het jaar gestopt zijn)

               
de aangeleverde minimale dataset. De RC's krijgen verder een indruk van de 
serviceverlening door het screenings-laboratorium tijdens de kwaliteitsaudits bij de 
echocentra: aan de echocentra wordt gevraagd naar de samenwerking met het 
screeningslaboratorium. Indien hieraan iets schort, dan wordt actie ondernomen 
door het echocentrum zelf, dan wel door het RC.

in rekenhulp wordt uitgegaan van 1 keer per 2 jaar visiteren. Omdat dit lange 
processen zijn én het bedrag grote schommelingen kan veroorzaken in het budget, 
telt de helft van het aantal echocentra mee. Na een cyclus van twee jaar moet het 

10 Auditeren echopraktijken
Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die 
later in het jaar gestopt zijn) zie hierboven

11 Reiskosten audits echopraktijken
Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die 
later in het jaar gestopt zijn)

in rekenhulp wordt uitgegaan van 1 keer per 2 jaar visiteren. Omdat dit lange 
processen zijn én het bedrag grote schommelingen kan veroorzaken in het budget, 
telt de helft van het aantal counselingspraktijken mee. Na een cyclus van twee jaar 
moet het totaal aantal daadwerkelijke audits verantwoord worden.

12 Auditeren counselorpraktijken
Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. 
die later in het jaar gestopt zijn)

13 Accountantskosten (inclusief BTW)

14
Financiële administratie (exclusief BTW - indien BTW van 
toepassing is BTW toevoegen bij ID 29 (rij 38))

15
Personele administratie (exclusief BTW - indien BTW van 
toepassing is BTW nog toevoegen bij ID 29 (rij 38))

16 Vergoeding voorzitter raad van toezicht (inclusief BTW) Maximaal 1 voorzitter - waarde gelijk aan 1 per jaar er is een aparte vergoeding voor de voorzitter

17
Vergoeding lid raad van toezicht (exclusief voorzitter) 
(inclusief BTW) Aantal leden in de RvT (exclusief voorzitter)

18

Vergoeding lid raad van advies (inclusief voorzitter) 
(exclusief BTW - indien BTW van toepassing is BTW nog 
toevoegen bij ID 29 (rij 38)) Aantal leden in de RvA (inclusief voorzitter)

19
Jaarcyclus (jaarplan schrijven, opstellen begroting, 
jaarrekening, kwaliteitsjaarverslag)

Onder de jaarcyclus wordt verstaan het schrijven van een jaarplan schrijven, het 
opstellen van een begroting opstellen, het opstellen van de jaarrekening en het 

20 Aansturing personeel
De tijd die de leiding van het regionale centrum besteedt aan het aansturen van de 
medewerkers en eventuele ingehuurde krachten van het regionale centrum.

21 Overleggen

22 Verantwoording bestuur/RvT/VWS
Betreft de inzet van medewekers van de regionale centra voor de verantwoording 
aan het bestuur, de Raad van Toezicht, het Ministerie van VWS en andere 

23 Deelname aan platform RC
24 Nascholing personeel Aantal fte werknemers 

       g  p g     
regionale centrum.

25 Kosten verzekeringen

26 Personele kosten financiële administratie

Financiële administratie omvat de inzet van medewerkers van het regionale 
centrum voor de financiële administratie (bijvoorbeeld het verwerken van facturen). 
In de kostenstructuur omvat deze taak ook de doorbelaste kosten indien de 
financiële administratie is uitbesteed aan een andere partij, zoals het UMC.

27 Kosten opstellen teksten nieuwsbrief/website
28 Kosten hosting website
29 Overig te betalen BTW

30
Continu communicatie RC's voor vragen over o.a. 
betalingen en kwaliteitszaken

Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die 
later in het jaar gestopt zijn)

31 Certificering informatiebeveiliging RC's (eens per 4 jaar)
32 Onderhoud informatiebeveiliging RC's
33 Contracteren lab combinatietesten Aantal gecontracteerde laboratoria voor combinatietesten

34 Contracteren tweede trimester SEO echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde tweede trimester SEO-echoscopisten 
op 31 december van het boekjaar

35 Contracteren eerste trimester SEO echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde eerste trimester SEO-echoscopisten op 
31 december van het boekjaar

36 Contracteren NT echoscopisten
Aantal gecontracteerde NT-echoscopisten op 31 december van het 
boekjaar

37 Contracteren counselors Aantal gecontracteerde counselors op 31 december van het boekjaar
38 Contracteren echopraktijken

        
boekjaar

39 Contracteren counselorpraktijken
Aantal gecontracteerde counselorpraktijken op 31 december van het 
boekjaar

40 Regionaal beheer Peridos

41 Datamanagement Peridos voor echopraktijken
Totaal aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar (incl. die 
later in het jaar gestopt zijn)

42 Ontsluiten spiegelinformatie voor echopraktijken in de regio
Aantal gecontracteerde echopraktijken in boekjaar waar het RC 
spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd

43 Datamanagement Peridos voor counselorpraktijken
Totaal aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar (incl. 
die later in het jaar gestopt zijn)

44
Ontsluiten spiegelinformatie voor counselorpraktijken in de 
regio

Aantal gecontracteerde counselorpraktijken in boekjaar waar het RC 
spiegelinformatie naar toe heeft verstuurd

45 Voorzitterschap platform RC
46 Deelname stuurgroep Peridos
47 Dagelijks bestuur CLBPS
48 Deelname aan de programmacommissie
49 Ondersteuning landelijke overleggen
50 Testactiviteiten t..b.v. landelijk beheer Peridos

51 Auditeren RC's
Aantal RC's deelgenomen aan visitatie in boekjaar (standaard waarde 
= 1)

52 Commissie RC-financiering
53 Werkgroep draaiboek
54 Werkgroep onderzoek
55 Werkgroep informatiemanagement
56 Werkgroep kwaliteit
57 Werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering
58 Kernteam landelijke monitor down/seo
59 Werkgroep informatiebeveiliging
60 Werkgeverschap landelijk beheerders
61 Werkgeverschap landelijk beleidsmedewerker
62 Werkgroep regiobeheerders Peridos
63 Projectgroep uitbreiding Peridos administratie RC's
64 Kerngroep NIPT
65 Focusgroep prenatale screening

66 Ad hoc commissies (bijv. sollicitatiecommissies)
Aantal projectgroepen waar RC medewerkers aan hebben 
deelgenomen maar niet terugkomen in de rekenhulp

67 Reiskosten auditeren opleidingen
68 Werkgroep beleid en kwaliteit
69 Projectgroep zwangerschapsuitkomsten
70 Projectgroep dashboard Peridos voor contractanten
71 Projectgroep beeldbeoordeling Peridos
72 Projectgroep verslaglegging
73 Werkgroep spiegelrapportages
74 Projectgroep kwaliteitstoets counseling
75 Werkgroep BI-omgeving
76 Projectgroep kwaliteitstoets echocentra

77 Projectgroep voorbereiding kwaliteitsaudit regionale centra

78
Werkgroep theoriebijeenkomsten opleiding echoscopisten 
13 wekenecho

79 Projectgroep Echopacs
80 Werkgroep beoordelen opleiding counselors
81 Werkgroep financiering 13 wekenecho

82 Verzorgen bij- en nascholing SEO echoscopisten
Totaal aantal gecontracteerde eerste en tweede trimester SEO-
echoscopisten in heel boekjaar (incl. die later in het jaar gestopt zijn)

83 Verzorgen bij- en nascholing counselors
Totaal aantal gecontracteerde counselors in boekjaar (incl. die later in 
het jaar gestopt zijn)

84
Scholing op 13 wekenecho voor later instromende 
echoscopisten

85 Auditeren opleidingen counseling als voorzitter Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar
86 Auditeren opleidingen counseling als audit teamlid Aantal counseling opleidingen geauditeerd in boekjaar
87 Auditeren opleidingen SEO als audit teamlid Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar
88 Auditeren opleidingen SEO als voorzitter Aantal SEO opleidingsinstituten geauditeerd in boekjaar
89 Uitbetaling echocentra uitgevoerde 13 wekenecho’s Aantal uitgevoerde 13 wekenecho's in boekjaar
90 0  
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