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Domein 2 Specialistische deskundigheid bij opstellen 

ondersteuningsplan (Wordt mogelijk in 2017 klassiek aanbesteed) 
 

 

Algemene beschrijving 

 

Bij het opstellen van en regie voeren op het ondersteuningsplan kan door de opsteller(s) 

worden besloten om specialistische deskundigheid in te schakelen. Hierbij moet worden 

gedacht aan verduidelijking bij complexere vraagstukken om ondersteuning, waarvoor de 

leden van het lokaal team of gezinscoaches niet de juiste expertise bezitten. Het gaat  

uitdrukkelijk NIET om ondersteuning die in de uitvoering wordt ingezet of bij de nadere 

uitwerking van het ondersteuningsplan wordt ingezet.  

Hiertoe behoort ook een onafhankelijke contra-expertise, die bij de vaststelling van het 

ondersteuningsplan nodig zou kunnen zijn als hierover tussen partijen onenigheid 

bestaat. 

 

 Lokale regeling gemeente Peel en Maas 

 De gemeente Peel en Maas maakt afspraken met Welzijnsstichting Vorkmeer over 

het welzijnswerk breed. Vorkmeer is niet de enige Aanbieder die deze producten, 

diensten of voorzieningen levert of gaat leveren in Peel en Maas. De gemeente Peel en 

Maas als onderdeel van deze Inkoopprocedure 2017, sluit mogelijk ook 

Raamovereenkomsten met Aanbieders die regionaal op de percelen intekenen. 

 

Onderdeel van deze inkoopprocedure is een Programma van Eisen. Het Programma van 

Eisen bevat Algemene eisen die op alle domeinen en percelen van toepassing zijn en 

Specifieke eisen die alleen van toepassing zijn op een bepaald domein / perceel / 

product.   

 

Doel 

Het betreft het leveren van specialistische deskundigheid bij vragen over het opstellen, 

dan wel bijstellen van het ondersteuningsplan op het gebied van wonen, werken, 

(jeugd)zorg en welzijn. 

 

Doelgroep 

Opstellers van het ondersteuningsplan voor de burger. 

 

Activiteiten 

De specialistische deskundigheid omvat: 

 het analyseren van de problematiek op het specifieke kennisveld;  

 adviseren over de noodzakelijke ondersteuning vanuit de specifieke deskundigheid;  

 leveren van (een bijdrage aan) een onafhankelijke contra-expertise. 

 

Specialistische deskundigheid wordt gevraagd op in ieder geval de volgende gebieden:  

 huiselijk geweld; 

 jeugdbescherming; 

 jeugdreclassering; 

 maatschappelijke opvang; 
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 verslavingsproblematiek; 

 psychiatrische problematiek; 

 dubbele diagnose problematiek; 

 ernstige psychosociale problemen op meerdere levensgebieden;  

 bemoeizorg1; 

 wonen met begeleiding. 

 

Begeleiding door de professional 

 

Competenties voor de specialistische deskundigheid 

De Aanbieders beschikken over medewerkers met deskundigheid op tenminste HBO 

werk- en denkniveau voor het uitvoeren van genoemde taken en op de bovengenoemde 

gebieden. 

De volgende speerpunten zijn leidend bij de uitvoering van het leveren van specia listische 

deskundigheid: 

 het zoeken van verbinding met het sociale en beroepsmatige netwerk rondom 

burger/gezin; 

 toepassing van het 1Gezin1Plan1Regisseur concept;  

 opdrachtgever wil díe ondersteuning aanbieden die zo veel mogelijk aansluit bij de 

wensen en uitdagingen waarvoor de burger (gezin/systeem) staat en die binnen een kort 

tijdsbestek leidt tot een positieve ontwikkeling en dito resultaat. Een gemotiveerde 

innovatieve aanpak en werkwijzen worden gestimuleerd.  

 

 

Overzicht producten 

In Bijlage X vindt u het “Overzicht producten”. In dit overzicht zijn per domein en perceel 

de producten opgenomen die door ons worden uitgevraagd voor 2017 en waarop u een 

aanbieding kunt doen. Uw aanbod kunt u invullen in het Product- en Prijzenblad 2017. 

 

Domei
n 

Eenheid Bekostiging  Max. tarief   

2 uur specificatie € 69,64  Inzet specialist HBO-niveau2 

2 uur specificatie  tarief 2016  Inzet gedragswetenschapper WO-niveau2 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
De bemoeizorg (outreachende zorg) strekt tot doel het voorkomen dat individuen (burgers) die hulp en ondersteuning 

om wat voor reden dan ook mijden, afglijden uit de samenleving en als gevolg daarvan niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen en het dak boven hun hoofd (dreigen te) verliezen.  


