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Programma

• Opening 

• Huidige werkwijze en financiering.

• Dyslexiecijfers in de Achterhoek.

• Inkoop dyslexiezorg 2021 en verder.

PAUZE

• Wat betekent dit voor u?

• Stuurgroep dyslexiezorg SDA.

• Hoe kijkt u hier tegenaan?

• Vragen en afsluiting



Opening

Kent iedereen elkaar?



Opening

• Sociaal Domein Achterhoek: samenwerking van gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, 

Winterswijk.

• Kopen gezamenlijk de Wmo en Jeugdhulp in.

• Aanleiding projectgroep: meer grip op zorglandschap, mogelijkheden tot 
prestatie-afspraken en partnerschap met contractpartijen.

Samen op weg naar een getransformeerde uitvoering Jeugd en 
Wmo per (uiterlijk) 1-1-2022.

• Verschillende deelprojecten: dyslexiezorg is er één van.

Doel vandaag: Ambitie en kennis van de gemeenten delen met scholen 
als ketenpartners in de dyslexiezorg. Daarnaast kansen en risico’s 
verkennen. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.



Huidige werkwijze en financiering

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor inkoop dyslexiezorg 

(EED). Valt onder de Jeugdwet.

• Gemeenten zijn aanbestedingplichtig.

• Sociaal Domein Achterhoek koopt nu zorg in middels een 

Open House model: geen omzetgarantie en kortdurende 

contracten.

• Negen gecontracteerde partijen.

• Financiering dyslexie: trajectprijs per cliënt (voor diagnostiek 

en behandeling)



Huidige werkwijze en financiering



Dyslexiecijfers in de Achterhoek

Prevalentie Dyslexie (groep 4) in de Achterhoek (Bron: Dyslexiemonitor):

Aantal schoolgaande leerlingen (basisonderwijs):

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

Herkent u bovenstaande cijfers?

Doorverwijzingen school (A) Diagnostiek (B) Behandeling (C)

2015 228 222 200

2016 237 233 210

2017 258 249 194

2018 381 356 266

2019 461 349 291

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

Aalten 2749 2662 2551 2513 2395

Berkelland 4546 4338 4090 3944 3777

Bronckhorst 3047 2914 2761 2636 2472
Doetinchem 5724 5638 5591 5475 5531

Montferland 3041 2896 2739 2686 2637

Oost Gelre 3022 2887 2819 2723 2643

Oude IJsselstreek 3412 3316 3223 3147 2994

Winterswijk 2722 2606 2440 2418 2304

28263 27257 26214 25542 24753 -12,40%



Dyslexiecijfers in de Achterhoek

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 passend bij de norm.



Inkoop dyslexiezorg 2021 en verder

Streefdatum start nieuwe contracten: 1 augustus 2021

• Aanbesteding: max. 5 gecontracteerde partijen 

• Overeenkomst: meerjarig (3 tot 7 jaar)

• Financiering: populatiebekostiging.

Populatiebekostiging: Gecontracteerde partijen krijgen gezamenlijk een 

vastgesteld budget op basis van populatiegrootte (schoolgaande 

leerlingen). Voor dit budget moeten zij populatie voorzien van dyslexiezorg 

(voor EED). Gecontracteerde zorgaanbieders krijgen meer vrijheid in de 

wijze waarop zij de gelden gebruiken.



Inkoop dyslexiezorg 2021 en verder
Wat hopen we te bereiken?

• Aanbesteding: max. 5 gecontracteerde partijen 

- Draagt bij aan partnerschap.

- Beheersbaar zorglandschap met prestatieafspraken.

- Samenwerking tussen marktpartijen en ketenpartner.

• Overeenkomst: meerjarig (3 tot 7 jaar)

- Zekerheid voor aanbieders.

- Biedt ruimte tot investeringen en innovaties.

- Rust in de keten. 

• Financiering: populatiebekostiging.

- Geen financiële prikkel voor draaien productie.

- Nodigt uit tot efficiënter werken.



Pauze



Wat betekent dit voor u?

• Urgentiebesef.

• Dringend verzoek om ook te kijken naar eigen mogelijkheden en 

gelden om lees- en spellingsonderwijs te verbeteren;

• Overgangsfase voorafgaand aan schooljaar 2021 – 2022;

• U krijgt mogelijk te maken met een nieuwe samenwerkingspartner 

voor de dyslexie-zorg;

• Meer intensievere samenwerkingen tussen zorgaanbieders en 

scholen

• Meer intensievere samenwerkingen tussen scholen onderling: leer 

van elkaar.



Stuurgroep dyslexiezorg SDA

- Onderdeel van het contractmanagement

- Krijgt verder vorm na selecteren van contractpartijen. 

- Overleg tussen scholen, aanbieders en gemeenten over stand van 

zaken en ontwikkelingen. 

- Níet bedoeld voor casus-overleg.

- Blijft actief gedurende gehele contractperiode.

- Interesse in deelname?

mail naar: inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl



Hoe kijkt u hier tegenaan?

- Ziet u risico’s?

- Ziet u kansen?

- Ziet u mogelijkheden én onmogelijkheden?



Vragen?



Dank voor uw komst!

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

http://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/

