Handreiking Tariefonderbouwing Dyslexiezorg
Inleiding
Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-GGZ (inclusief dyslexiezorg)
meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek1. Van gemeenten
wordt verwacht dat ze, net als voor de andere vormen van Jeugdhulp, deze zorgvorm
contracteren in een van de drie door het programma i-Sociaal Domein gedefinieerde
uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht of taakgericht.
Vaststellen tarief door gemeenten
Onderdeel van de implementatie van de gekozen uitvoeringsvariant is het vaststellen van
een tarief. I-Sociaal Domein adviseert het tarief te bepalen aan de hand van een
(normatieve) onderbouwing. De gemeente hanteert voor de opbouw van het tarief
normatieve componenten voor salariskosten van behandelaren, opslagen voor toegerekende
kosten en beschikbare tijd voor cliënten (productiviteit van de behandelaren).
Advies tariefonderbouwing NKD
Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) heeft tot doel om veld- en ketenpartijen
over alle aspecten van dyslexiezorg te informeren. Eerder heeft het NKD onder andere de
VNG-handreiking dyslexie binnen de Jeugdwet en de veldnorm maximale behandelduur
gepubliceerd.
Ten behoeve van een soepele overgang naar een passende bekostigingssystematiek
beschikt het NKD over informatie van bijna alle gecontracteerde aanbieders in Nederland.
Ook heeft het NKD zicht op de implicaties van de verplichte protocollen en het
kwaliteitsbeleid voor de diverse organisatieonderdelen. Met deze kennis wil het NKD
stimuleren dat gemeenten onderbouwde keuzes kunnen maken voor het vaststellen van een
tarief, waardoor kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de zorg voor Ernstige
Enkelvoudige Dyslexie (EED) kan worden geborgd.
Het model dat door de VNG en i-Sociaal Domein wordt gehanteerd voor de opbouw van het
tarief is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1
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https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/uitfaseren-dbc-systematiek-jeugd-ggz-per-2018
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Advies A: functiemix dyslexiezorg
Op basis van een inventarisatie bij aanbieders, raadpleging van het NKD-kwaliteitsregister
van hoofd- en medebehandelaars en rekening houdend met de verplichtende
kwaliteitscriteria, is een functiemix bepaald voor de dyslexiezorg, het gaat om diagnostiek en
behandeling door vastgestelde beroepen2. De verhouding tussen de functiemix diagnostiek
t.o.v. behandeling uitgerekend in declarabele uren is ongeveer 1:3.
Diagnostiek
mbo 0%
hbo 0%
wo
85%
wo+ 15%

Behandeling
mbo 0%
hbo
4%
wo
86%
wo+ 10%

Totaal
mbo
hbo
wo
wo+

0%
3%
86%
11%

Advies B: Bruto salaris behandelaar (€/jaar)
Voor het berekenen van de salariscomponent wordt gebruikgemaakt van cao-tabellen.
Echter blijkt dat voor de dyslexiezorg er geen cao bestaat. Dyslexiezorgaanbieders hebben
vanuit historie of achtergrond (onderwijs) een keuze gemaakt voor al of niet aansluiting
bij/het volgen van een cao uit een grensgebied zoals onderwijs of GGZ.
Het NKD adviseert om de cao GGZ te volgen voor het berekenen van het loondeel van het
tarief. Dit ligt het meest voor de hand omdat deze ook ten grondslag lag aan de NZarichtlijnen voor de DBC-tarieven. Onderstaande tabel bevat een salarisoverzicht gebaseerd
op het midden van corresponderende salarisschalen.
Functieniveau
hbo
wo
wo+

FWG
45 /50
60
65

Bruto maandsalaris
€ 3.345
€ 3.777
€ 4.518

Advies is om de wettelijke opslagen mee te nemen in het loonkostendeel van het tarief:
Opslag
Percentage
Vakantiegeld
8%
Eindejaarsuitkering
8,33%
Sociale lasten
24,5%
Werkgeversdeel pensioen
23,5% (OP-premie) 0,5% (AP-premie)
Advies C: Toegerekende overige kosten
Alle activiteiten die voortvloeien vanuit de beroepsbeoefening moeten worden bekostigd
vanuit het tarief. Dit betreft onder andere het voldoen aan de hoge eisen van het
kwaliteitsbeleid, deelname aan de verplichte monitor van het NKD, voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de kwaliteitswetten in de zorg en van jeugdzorgregio’s en
gemeenten zoals het aanleveren van monitoringinformatie, het uitvoeren van
cliënttevredenheidsonderzoek en administratie t.b.v. declaratie en facturatie. Daarnaast
participeren veel aanbieders in onderzoek ten behoeve van de verdere doorontwikkeling van
het protocol en houden zij professionals in het onderwijs via scholing op de hoogte van de
2

Hoofdbehandelaars: GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, kinder- en jeugdpsycholoog NIP.
Medebehandelaars: Orthopedagoog, psycholoog en logopedist.
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laatste ontwikkelingen. Ook werkt het NKD verder aan het verbeteren van de aansluiting met
het (passend) onderwijs. Doelstelling daarbij is preventie van ernstige uitval op school en
daarmee het voorkomen van onnodige instroom in de zorg. Daarnaast vereist het zeer
diverse opdrachtgever/opdrachtnemerschap in de diverse regio’s en gemeenten een
omvangrijk administratief apparaat.
Het NKD adviseert om de volgende elementen op te nemen in het aandeel overige kosten:
Kostenelementen
Huisvesting
Overhead (administratie, HRM, ICT, communicatie, inkoop, etc.)
Kosten kwaliteitsbeleid en innovatie (NKD aansluiting, registraties
BIG/SKJ/NIP/NVO, certificering, CQ-index)
Algemene kosten (afschrijvingskosten, bestuurskosten, verkoop,
kantoorkosten, etc.)
Risico opslag t.b.v. continuïteit

Percentage
14%
15%
2%
10%
2%

Advies D: Netto tijd beschikbaar voor cliënten (uur/jaar)
De zorgverlening is opgebouwd uit cliëntgebonden tijd en niet-cliëntgebonden tijd. Alleen de
cliëntgebonden tijd is declarabel. De niet-cliëntgebonden tijd is onderdeel van de
overheadkosten. Het percentage declarabele tijd t.o.v. het dienstverband wordt ook wel
productiviteit genoemd.
Uit onderzoek van een aantal aanbieders (groot en klein) blijkt dat deze productiviteit
ongeveer 70% bedraagt. Dit percentage is hoger dan in de GGZ gebruikelijk (66%), doordat
in de dyslexiezorg door standaardisatie een stabielere planning mogelijk is. Het resulteert bij
een dienstverband van 1 fte (36 uur CAO GGZ) in 1316 declarabele uren per jaar en is als
volgt opgebouwd:
Beschikbare uren op basis van 36 uur fte
Vakantie
Ziekte (4%)
Landelijke feestdagen
Niet declarabele activiteiten (15%)
Totaal declarabel (70%)

1872
201
75
56
224
1316

Indien u vragen heeft of een verzoek tot toelichting, neemt u dan contact met ons op via
info@nkd.nl.
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