
Inkoop Dyslexiezorg 2021 en verder

Bespreken selectieleidraad met dyslexiezorgaanbieders
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Opening

Kent iedereen elkaar?



Opening

• Sociaal Domein Achterhoek: samenwerking van gemeenten

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek, Winterswijk.

• Aanleiding: meer grip op zorglandschap, mogelijkheden tot 

prestatie-afspraken en partnerschap met contractpartijen.

• Verschillende deelprojecten: dyslexiezorg is er één van.

• Doel: transformatie en samenwerking in de keten



Huidige werkwijze en financiering

• Onderwijs verantwoordelijk voor bieden van kwalitatief goed lees- en 

spellingsonderwijs (t/m zorgniveau 3).

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor inkoop dyslexiezorg (EED). 

Valt onder de Jeugdwet.

• Gemeenten zijn aanbestedingsplichtig.

• Sociaal Domein Achterhoek koopt nu zorg in middels een Open 

House model: geen omzetgarantie en kortdurende contracten.

• Negen gecontracteerde partijen voor dyslexiezorg.

• Vier partijen nemen gezamenlijk 97% af.

• Financiering dyslexie: trajectprijs per cliënt (voor diagnostiek en 

behandeling)



Dyslexiecijfers in de Achterhoek

We zien een daling van het aantal leerlingen en tegelijkertijd een flinke stijging van 
het aantal doorverwijzingen, diagnostiektrajecten en behandeltrajecten. 

Kosten:
• €1.400.000,- – 2017

• €1.900.000,- – 2018

• €2.000.000,- – 2019

Behoefte aan inhoudelijke transformatie én grip middels:
- Meerjarige afspraken met gecontracteerde partijen.

- Partnerschap en betrokkenheid vanuit ieders expertise en verantwoordelijkheid.

- Ketensamenwerking tussen zorg, onderwijs en gemeenten. Elkaar versterken.

- Ruimte voor innovatie en preventie.

- Prevalentiecijfers beter passend bij de norm (3,6%).



Inkoop dyslexiezorg 2021 en verder
Wat hopen we te bereiken?

• Aanbesteding: max. 5 gecontracteerde partijen 

- Partnerschap

- Beheersbaar zorglandschap met prestatieafspraken

- Samenwerking tussen marktpartijen en ketenpartners

• Overeenkomst: meerjarig (3 tot 7 jaar)

- Zekerheid voor aanbieders

- Biedt ruimte tot investeringen en innovatie

- Rust in de keten 

• Financiering: populatiebekostiging

- Geen financiële prikkel voor draaien productie

- Nodigt uit tot efficiënter werken en innovatie: gemeenten gaan over het wat, 
aanbieders over het hoe.



Stuurgroep dyslexiezorg SDA

- Onderdeel van het contractmanagement. 

- Heeft ook daadwerkelijk invloed (i.c.m. bijv. een convenant).

- Krijgt verder vorm na selecteren van contractpartijen. 

- Overleg tussen scholen, aanbieders en gemeenten over stand van 

zaken en ontwikkelingen. 

- Stuurgroep handelt in het licht van nieuwe rolneming 

opdrachtgever/opdrachtnemer.

- Níet bedoeld voor casus-overleg.

- Blijft actief gedurende gehele contractperiode.



Kwaliteitskader (onder voorbehoud)

- Kwaliteitskader Achterhoekse gemeenten

- NKD

- Kwaliteitssysteem

- Beroepsbehandelaars

- VOG

- Wachttijden

- Behandellocaties

- Klachtenregeling

- Verwijsindex

- Incidenten en calamiteiten

- Website



Uitvoeringseisen (onder voorbehoud)

- SROI

- Samenwerking in de keten

- Achterhoekse dyslexiemonitor

- Weigering zorg

- Continuïteit zorg

- Verschil van mening

- Resultaatsturing en monitoring

- Administratieprotocol

- Verantwoording

- Betaling budget



Gunningscriteria (onder voorbehoud) 

• Visie

• Innovatie

• Budgetbesteding

• Betrokkenheid van ouders/verzorgers

• Samenwerking met onderwijs

• Samenwerking tussen aanbieders



Planning (onder voorbehoud)

- Dinsdag 2 februari: College-besluitvorming

- Maandag 15 februari: Verzending publicatie via Negometrix.

- Woensdag 31 maart: Uiterste datum van ontvangst van inschrijvingen

- Zondag 1 augustus: Ingangsdatum nieuwe overeenkomst



Dank voor jullie deelname!

Website: www.sociaaldomeinachterhoek.nl
E-mail: inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/

