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Opdrachtomschrijving Toegang en Basisondersteuning (domein 1)
  
 

In onderstaande paragrafen staan percelen benoemd die de toegang en de uitvoering van de 

basisondersteuning beschrijven. Op deze percelen kan afzonderlijk worden ingeschreven maar 

evengoed kan een combinatie worden aangegeven (ook met percelen uit de andere 

inkoopdocumenten). 

 

Toegang en Basisondersteuning bestaat uit de volgende percelen:  

1. Toegang: deze kent verschillende varianten zoals hieronder aangegeven maar in de uitvraag 

betreft het altijd het leveren van diensten voor de invulling hiervan (2.7.1); 

2. Basisondersteuning: hier worden diensten gevraagd om basiszorg en ondersteuning te 

bieden (2.7.2) waarbij voor Venlo specifiek in het team de volgende diensten worden 

gevraagd, die bij de andere gemeenten onder offerte-aanvraag 5 Maatwerkdiensten Wmo 

worden uitgevraagd: 

 Ondersteuning bij huishoudelijk werk; 

 Begeleiding individueel; 

  daarnaast is er nog specifiek aandacht voor: 

 Maatschappelijk werk (hulpverlening); 

3. Gezinscoaches en generalistische hulp (specifiek): hier worden de specifieke wensen en eisen 

ten aanzien van de invulling van gezinscoaches aangegeven (2.7.3); 

4. Regionaal team (specifiek): vanuit meer regionale vragen bestaat ook de vraag naar invulling 

van diensten voor een regionaal team (2.7.4). 

 

Voor de gemeenten in de regio geldt dat zij op verschillende manieren de toegang en 

basisondersteuning vormgeven. Hieronder wordt kort weergegeven op welke wijze dit per 

gemeente is ingericht. 

 
Model 1: Venlo 
 
Venlo heeft 2 soorten teams die elkaar opvolgen in taken: 

1 Kernteam  
Zorgt voor het opstellen van een arrangement (het Leefzorgplan) vanuit de diverse  
leefdomeinen voor alle burgers van 0 tot 100 jaar.  
 

2 Uitvoeringsteam  
Voert regie op de uitvoering van het arrangement en verleent basisondersteuning (zie 
taken uitvoeringsteam). 

 
Taken van het kernteam: 

 het signaleren van (mogelijke) ondersteuningsvragen van burgers;  

 het verhelderen van ondersteuningsvragen van burgers;  

 het betrekken van het netwerk van de burger, eventuele informele zorg (mantelzorg of 
zorgvrijwilligers) bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag, inclusief mogelijke 
ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. 

 het analyseren van deze vragen; 

 het, indien noodzakelijk, op basis van deze analyse betrekken van specialistische 
expertise voor het opstellen van een leefzorgplan;  
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 het op basis van deze analyse, en eventueel ingeroepen specialistische expertise,  
samenstellen van een integraal leefzorgplan1 met als uitgangspunt 
1Gezin1Plan1Regisseur; 

 het, indien noodzakelijk, bespreken van complexe leefzorgplannen in het kernteam en 
het op basis van deze bespreking definitief maken van een leefzorgplan;  

 het toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning; 

 het monitoren van de uitvoering van het leefzorgplan; 

 het op basis van het monitoren of andere signalen bijstellen van het leefzorgplan . 
 

zodat de effecten die zijn geformuleerd in het leefzorgplan zoveel mogelijk door de burger zelf, 
met ondersteuning, worden behaald. 
 
Eisen: 
Leden kernteam: 

 Opdrachtnemer levert medewerker met minimale beschikbaarheid van 8 uur per 
week; 

 Opdrachtnemer levert medewerker die de basistraining Sociaal Wijkteam heeft 
gevolgd of bereid is deze te volgen; 

 Opdrachtnemer lever medewerker die in staat is om ondersteuningsvragen van 
burgers vanuit een breed perspectief te bekijken, hetgeen blijkt uit kennis of ervaring;  

 Voor het overige dient de inzet te voldoen aan het door de gemeente Venlo 
opgestelde “Competentieprofiel generalist”, op te vragen bij de gemeente Venlo. 

 
Taken van het uitvoeringsteam: 

 uitvoering van basiszorg en ondersteuning, op het gebied van Hulp bij Huishouden/ 
Begeleiding Individueel/ Maatschappelijk werk en Gezinscoaches, zoals overeengekomen in 
het leefzorgplan; 

 verantwoordelijk voor het voeren van regie op de uitvoering van het leefzorgplan voor zover 
de burger dit niet zelf kan; 

 samenhang en verbinding met de wijk maken; 

 bundelen van deskundigheden in een team. 
 

Eisen: 
Leden Uitvoeringsteam: 

 de door opdrachtnemer geleverde medewerkers dienen voor een nog nader, door de 
gemeente,  te bepalen aantal uren beschikbaar te zijn voor het uitvoeringsteam; 

 de door opdrachtnemer geleverde medewerkers dienen te voldoen aan het door de 
gemeente Venlo opgestelde “Competentieprofiel”, op te vragen bij de gemeente Venlo; 

 opdrachtnemer stemt in met de door de gemeente Venlo bepaalde werkwijze 
inhoudende dat de sturingsrol bij de gemeente ligt maar de werkgeversrol bij de 
opdrachtnemer. 
 

 Model 2: Beesel  
 
Beesel heeft 2 soorten teams die qua taken en doelgroepen naast elkaar bestaan:  

1 Team gezinscoaches  
Ondersteuning is gericht op het gezin en jeugdigen van 0 tot 18 met uitloop naar 23 jaar.  

                                                      
1
 Hierbij wordt actief gezocht naar het leggen van verbindingen met voorliggende voorzieningen 

en informele netwerken. 
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Zorgt voor het opstellen van het gezinsplan, voert regie op de uitvoering van het gezinsplan 
en verleent basisondersteuning. De casusregisseur voor opvoedondersteuning maakt 
onderdeel uit van het team gezinscoaches. 

 
2 Sociaal Wijkteam 

Ondersteuning is gericht op participatie en zelfredzaamheid vanaf 18 jaar.  
Zorgt voor het opstellen van een arrangement. Onderdeel van het arrangement kan zijn de 
inzet van een casusregisseur. Het arrangementteam bepaalt de inzet van de casusregisseur. 
De casusregisseur maakt geen onderdeel uit van het arrangementteam.  
 

Taken team gezinscoaches: 
- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Ondersteuning uitvoeren 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 
- Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning 
- Aanbieden van aanvullende ondersteuning  

 
Taken arrangementteam: 

- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 

 
Taken casusregisseur (als onderdeel van het arrangement): 

- De casusregisseur voert regie op de uitvoering van het arrangement en verleent 
basisondersteuning 

 
 
Model 3: Peel en Maas 
 
De toegang werkt in de gemeente Peel en Maas als volgt:  
Burger belt het algemene nummer van de gemeente met een vraag. Het KCC stelt de vraag of zij 
bekend zijn of nog niet eerder contact voor ondersteuning opgenomen hebben.  
Indien de burger zegt nog geen contact met ons te hebben gehad, wordt gevraagd op welke gebied 
de vraag ligt. Afhankelijk van het antwoord wordt de burger met de intake van een van de 3 clusters 
(Participatie, Zorg en Jeugd) doorverbonden. Deze doet een globale vraagverheldering om na te gaan 
of ze inderdaad in het juiste cluster terecht zijn gekomen en wat de precieze vraag is (of dat het een 
vraag voor info en advies is welke zo afgedaan kan worden).  N.a.v. de uitvraag gaat iemanduit het 
cluster  op huisbezoek om de vraagverheldering op alle levensdomeinen te doen. Dit kan dezelfde 
persoon zijn als de intakedienst, maar is veelal ook iemand anders. Deze mensen hebben allen (op 
hun eigen gebied) dezelfde deskundigheid. 
 
De gemeente Peel en Maas heeft 2 soorten teams die naast qua taken en doelgroepen naast 
elkaar bestaan: 

3 Team gezinscoaches  
Ondersteuning is gericht op het gezin en jeugdigen van 0 tot 23 jaar.  
Zorgt voor het opstellen van het gezinsplan, voert regie op de uitvoering van het gezinsplan 
en verleent basisondersteuning. De casusregisseur voor opvoedondersteuning maakt 
onderdeel uit van het team gezinscoaches. 
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4 Arrangementteam  
Ondersteuning is gericht op participatie en zelfredzaamheid vanaf 18 jaar.  
Zorgt voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Onderdeel van het arrangement kan 
zijn de inzet van een casusregisseur. Het arrangementteam bepaalt de inzet van de 
casusregisseur. De casusregisseur maakt geen onderdeel uit van het arrangementtam. In 
Peel en Maas is de casusregisseur één van de consulenten uit het team. 
 

Taken team gezinscoaches: 
- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 
- Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning 
- Aanbieden van aanvullende ondersteuning  

 
Taken arrangementteam: 

- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 

 
Taken casusregisseur (als onderdeel van het arrangement): 

- De casusregisseur voert regie op de uitvoering van het arrangement en verleent 
basisondersteuning 

 
Eisen:  

- gezinscoaches: zie eisen gezinscoaches 
 
 
Model 4: Gennep 
 
Gennep heeft 2 soorten teams: 

1 Team toegang 
Opvoedingsondersteuning en participatie en zelfredzaamheid van alle burgers van 0 tot 100 
jaar. 
Zorgt voor het opstellen van het ondersteuningsplan, voert regie op de uitvoering van het 
plan en verleent lichte basisondersteuning. 

 
2 Team thuiscoaches 

Opvoedingsondersteuning en participatie en zelfredzaamheid van alle burgers van 0 tot 100 
jaar. 
Voert regie op de uitvoering van het plan en verleent zware basisondersteuning 
wanneer sprake is van een meervoudige problematiek (multiproblem). 

 
Taken van team toegang: 

- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 
- Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning 
- Aanbieden van aanvullende lichte ondersteuning  
- Toewijzen en bemiddelen naar multiproblemondersteuning 
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Taken van het team thuiscoaches: 

- Coördinatie en regie voeren op de multiproblemondersteuning 
- Toewijzen en bemiddelen naar specialistische hulp in het kader van de 

multiproblemondersteuning 
- Aanbieden en uitvoeren van multiproblemondersteuning 
- Consultatiefunctie voor de leden van het team zorg en welzijn en overige eerste lijnsvragen 

 
Eisen leden team toegang: 
-  MBO+ niveau 
- Opdrachtnemer levert medewerker met aantoonbare ervaring met het verhelderen en 

analyseren van ondersteuningsvragen op meerdere leefdomeinen en het inschatten van 
de ernst/complexiteit, 

- De medewerker kan (vermoedens van) een ontwikkelingsachterstand, onveiligheid, een 
licht verstandelijke beperking, een gedrags- of persoonlijksheidsstoornis en verslaving 
signaleren, 

- De medewerker heeft aantoonbare ervaring in het ondersteunen van inwoners bij vragen 
over werk, wonen, zorg, welzijn en opvoeding/het bieden van persoonlijke begeleiding of 
verzorging. 

- De medewerker is in staat een leefzorgplan op te stellen (kan inschatten wat nodig is en 
wie benodigde ondersteuning kan bieden), 

 
Eisen leden team thuiscoaches:  
-  Zie eisen gezinscoaches, aangevuld met eisen thuiscoaches (B5-B13) 
 
 
Model 5: Bergen 
 
Bergen heeft 1 soort team: 

1 Sociaal dorpsteam 
Opvoedingsondersteuning en participatie en zelfredzaamheid van alle burgers van 0 tot 100 
jaar.  
Zorgt voor het opstellen van het (gezins-)plan, voert regie op de uitvoering van het plan en 
verleent lichte basisondersteuning. 
De gezinscoaches maken onderdeel uit van het team. 

 
Taken van het sociaal dorpsteam: 

- Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 
- Eventueel inschakelen specialistische expertise 
- Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 
- Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 
- Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning 
- Aanbieden van lichte basisondersteuning  

 
Eisen: 

- leden van team basisondersteuning: 
- gezinscoaches in sociaal dorpsteam: zie eisen gezinscoaches 

 
Model 6: Horst  
 
Horst heeft 1 soort team: 

1 Gebiedsteam 
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Een integraal team voor alle inwoners. De gezinscoach maakt onderdeel uit van het team.  
 
Taken leden gebiedsteam: 

 Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 

 Actief  verbinden met voorliggende basisvoorzieningen en informele netwerken 

 Eventueel inschakelen specialistische expertise 

 Met klant integraal ondersteuningsplan (leefzorgplan) samenstellen 

 Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning/ zorg 

 Zorgen voor een integrale benadering en aanpak 

 Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning/ zorg 

 Het leveren van input voor administratieve processen 

 Kortdurende ondersteuning 
 
Eisen: 

 Een passende afgeronde HBO opleiding 

 Ervaring met oplossingsgericht werken, mensen activeren en versterken 

 Ervaring met systeemgericht werken  

 Kennis van de lokale sociale kaart 

 Ervaring met regie voeren / casemanagement 

 Minimaal twee dagen per week beschikbaar 
 
Aanvullende eisen gezinscoach: 

 Kennis van de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg  

 Ervaring met het signaleren en het maken van een veiligheidsanalyse 

 ervaring met het uitvoeren van zorgmeldingen en beschermingsmaatregelen  

 ervaring met regie voeren / casemanagement, specifiek met casussen waarbij sprake is van 
multi problem en huiselijk geweld.   

 Kennis van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en  
opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd. 

 

Model 7: Venray 

 

De gemeente Venray heeft 2  soorten teams: 

 

1       Teams Ingang (wijkteams) 

2       Team toegang (schakelplein) 

 

Opvoedingsondersteuning en participatie en zelfredzaamheid van alle burgers van 0 tot 100 

jaar. 

Zorgt voor het opstellen van het (gezins-)plan, voert regie op de uitvoering van het plan. 

De gezinscoach maakt onderdeel uit van het team. De gezinscoach verleent 

basisondersteuning. 

  

Taken van een wijkteam: 

-          Signaleren, vroegtijdig om preventief interventies uit te kunnen zetten;  

-          Informatie en advies verstrekken 

-          Inwoners in hun kracht zetten (sociaal netwerkversterking, adviseren algemene 

voorzieningen) 

-          Doorgeleiden naar / adviseren over maatwerkvoorzieningen/ondersteuning/ 

(jeugd)hulpverlening 
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Taken van het toegangsteam: 

-       Informatie  en advies 

-       Lichte opvoedondersteuning 

-       Samenstellen arrangement 

-       Verhelderen en analyseren van ondersteuningsvragen 

-       Eventueel inschakelen specialistische expertise 

-       Met klant samenstellen van integraal ondersteuningsplan 

-       Toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning 

-       Coördinatie en regie voeren op de ondersteuning 

  

Taken gezinscoach aanvullend op taken: 

-       Aanbieden van basisondersteuning 

 

Eisen: 

-       leden van het ingangsteam 

-       leden van het toegangsteam: 

-       gezinscoaches in het toegangsteam: zie eisen gezinscoaches 

 

 

NB!: uitgesloten van deze aanbesteding 

 

Lokale regeling Gennep 

 

Voor Gennep geldt dat er met Synthese reeds meerjarige afspraken (2014-2017) over de inzet 

van deze partij op Team toegang en de Thuiscoaches zijn gemaakt. Deze partij levert een 

viertal generalisten aan deze organisatieonderdelen. Deze afspraken zijn preferent ten 

opzichte van deze aanbesteding. Voor de overige benodigde functionaliteiten zal Gennep 

(buiten eigen personeel) gebruik maken van de raamovereenkomsten voortkomend uit deze 

aanbesteding.  

 

Lokale regeling Peel en Maas 

 

De gemeente Peel en Maas maakt afspraken met Welzijnsstichting Vorkmeer over het 

welzijnswerk breed 2015. 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 aanbesteding, sluit mogelijk ook raamovereenkomsten met partijen die regionaal op 

de percelen intekenen. 
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Perceel 1 Toegang 
 

De functie toegang omvat de dienst op het gebied van de laagdrempelige persoonlijke toegang 

voor ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, werken, zorg, veiligheid en welzijn door:  

 Het signaleren van (potentiële) problematiek van burgers; 

 Het verhelderen van ondersteuningsvragen; 

 Het analyseren van deze vragen; 

 Het eventueel inschakelen van specialistische expertise bij het opstellen van het 

ondersteuningsplan; 

 Het op basis van de analyse, en eventueel ingeroepen specialistische expertise, 

samenstellen van een integraal ondersteuningsplan samen met burger met 

ondersteuningsvraag en diens omgeving volgens de werkwijze 1Gezin1Plan1Regisseur;  

 Het toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning; 

 Het actief zoeken van verbindingen met voorliggende basisvoorzieningen en informele 

netwerken; 

 Het leveren van een regisseur - procescoördinator ter bewaking en coördinatie van de 

ketensamenwerking; 

 Het leveren van input voor administratieve processen; 

 Het voeren van regie / casemanagement; 

 Het monitoren van de uitvoering van het ondersteuningsplan; 

 Het op basis van de monitoring en/of andere signalen bijstellen van het 

ondersteuningsplan; 

zodat de effecten/aanpak die zijn/is geformuleerd in het ondersteuningsplan overeenkomstig 

de daarin opgenomen taakverdeling met de burger, zijn/haar ‘mantel’, sociaal vangnet (uit de 

wijk of buurt) met de daaruit voortvloeiende ondersteuning wordt gehaald.  

 

Regionale inkoop – lokale afname 

Deze dienst wordt door de gemeenten op verschillende wijze en/of in verschil lende vormen 

ingericht. Hierboven is per gemeente aangegeven op welke wijze toegang en 

basisondersteuning is/wordt ingevuld.  

 

Van aanbieders wordt verwacht dat zij in staat zijn om in de aanbieding te kunnen 

differentiëren om binnen de gestelde kaders in de verschillende vormen te kunnen voldoen. 

Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd om de reikwijdte bij de offerte aan te geven in zowel 

beschikbaarheid in tijd en voor wat betreft locatie(s). 
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Perceel 2 Uitvoeringsteams 
 

Voor het bieden van zogenoemde basiszorg en ondersteuning dient de laagdrempelige toegang 

te kunnen beschikken over een zogenoemd uitvoeringsteam. Let wel, alleen middels de 

beschikking welke alléén kan worden afgegeven door de gemeente, via het kernteam, worden 

deze vormen van zorg/ondersteuning indien uitgevoerd door het uitvoeringsteam vergoed! 

Om deel te kunnen nemen aan het uitvoeringsteam dienen de door opdrachtnemer geleverde 

medewerkers te voldoen aan het competentieprofiel bepaald door de gemeente Venlo, welke 

middels sollicitatie worden gekozen. Binnen de basisondersteuning wordt een drietal 

verschillende inhoudelijke domeinen onderscheiden, namelijk:  

 Hulp bij het huishouden; 

 Begeleiding Individueel/Algemeen maatschappelijk werk, onder de naam Individuele 

ondersteuning; 

 Gezinscoach. 

 

De werkzaamheden betreffen het voeren van regie op de uitvoering van een 

ondersteuningsplan en het leveren van basisondersteuning op het gebied van hulp bij het 

huishouden/begeleiding individueel/algemeen maatschappelijk werk/gezinscoaching door:  

 Het uitvoeringsteam hulp bij het huishouden (let op discussie over de tweedeling in 

deze vorm van basisondersteuning en mogelijk aanbesteding): het ondersteunen van 

de uitvoering van het huishouden van de burger zodat de burger in zijn eigen 

omgeving, met ondersteuning van het sociale netwerk, kan blijven wonen. 

Uitgangspunt zijn de effecten die in het leefzorgplan op dit domein zijn geformuleerd;  

 Het uitvoeringsteam Individuele ondersteuning: het bieden van individuele begeleiding 

en algemeen maatschappelijk werk voor de burger zodat zijn zelfredzaamheid kan 

worden verhoogd en hij kan (blijven) meedoen aan de samenleving. Uitgangspunt zijn 

de effecten die in het leefzorgplan op dit domein zijn geformuleerd;  

 Het uitvoeringsteam gezinscoachen: het ondersteunen van het gezin bij het opvoeden 

en begeleiden van kinderen zodat deze zich in een ‘adequate gezinssituatie’ kunnen 

ontwikkelen op weg naar zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. 

Uitgangspunt zijn de effecten die in het leefzorgplan op dit domein zijn geformuleerd. 

 

Specifiek voor Venlo:  Het uitvoeringsteam hulp bij het huishouden 

 

Ondersteuning bij huishoudelijk werk zorgt voor een bijdrage in zelfstandig leven en het 

voeren van een gestructureerd huishouden. Met de cliënt wordt in het  

vraagverhelderingsgesprek de afweging gemaakt wat mogelijk is: eigen kracht, eigen netwerk, 

reguliere diensten als was en strijkservice. Alleen als deze mogelijkheden er niet zijn kan 

ondersteuning als maatwerkvoorziening worden verstrekt.    

 

De aanbieder levert dienstverlening zodat de cliënt wordt ondersteund bij het behalen van de 

resultaten op de gebieden schoon en leefbaar huis en schone en draagbare kleding. De 

aanbieder maakt de vereiste monitoring mogelijk en werkt hier actief aan mee.  

 

Doelstelling: Cliënten ondersteunen die onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun 

zelfredzaamheid en participatie.  

 

Resultaat: cliënt is in staat: 

 om in een schoon en leefbaar huis te wonen; 

 zelfstandig thuis te blijven wonen; 
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 schone kleding te dragen. 

 

Ondersteuning bij huishoudelijk werk voor een schoon leefbaar huis 

Kernbegrip: Overnemen huishoudelijke taken 

 Het overnemen van schoonmaakwerkzaamheden in huis 

 Het overnemen van de wasverzorging. 

 
Specifiek voor Venlo: Maatschappelijk werk (hulpverlening) als onderdeel van het 
uitvoeringsteam (sociaal wijkteam) Het uitvoeringsteam individuele ondersteuning 
  
Maatschappelijk werk en individuele begeleiding is het op basis van het leefzorgplan bieden 
van maatwerkondersteuning en individuele begeleiding bij het omgaan en hanteren van o.a. 
de volgende knelpunten: 
- problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, 

buren; 
- problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, scheiding, 

ziekte, verlies van werk; 
- problemen als gevolg van huiselijk - of seksueel geweld;  
- problemen op school in de vorm van bijvoorbeeld pesten, onzekerheid over de eigen 

prestaties;  
- problemen met eenzaamheid. 
 
Met maatschappelijk werk en individuele begeleiding wordt beoogd om de effecten die in het 
leefzorgplan zijn opgenomen ten aanzien van zelfredzaamheid en participatie (meedoen) te 
realiseren. Bij de ondersteuning worden de mogelijkheden van vrijwilligers, bewoners uit de 
wijk of het buurtnetwerk nadrukkelijk betrokken. 
 
Maatschappelijk werkers en thuis/individuele begeleiders proberen hun cliënten inzicht te 
geven in hun problemen en ondersteunen hen bij het oplossen van hun problemen. 
Tegelijkertijd beogen zij met de hulpverlening, dat hun cliënten na afloop van de hulpverlening 
beter in staat zijn om hun eigen problemen op te lossen. Maatschappelijk werkers (hierbij zijn 
ook andere disciplines werkzaam) zetten zich er ook voor in om het aanbod van instellingen zo 
goed mogelijk af te stemmen op de problemen van hun cliënten. Daartoe geven zij  ook 
voorlichting aan instanties en andere betrokkenen. En verzamelen zij gegevens over 
tekortkomingen in het functioneren van instanties en bij de uitvoering van wetgeving, 
waardoor het beleid kan worden aangepast. 
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Perceel 3 Het uitvoeringsteam Gezinscoaches 
 

Doel gezinscoach 

In de regio Noord-Limburg wordt gewerkt met gezinscoaches, die eventueel onderdeel zijn van 

een (sociaal) wijkteam of gebiedsteam. De gezinscoaches vormen als generalisten de kern van 

het nieuwe jeugdstelsel en spelen een cruciale rol in het verbeteren van de samenwerking 

rond gezinnen, het verhogen van de kwaliteit van jeugdhulp en het terugdringen van het 

gebruik van specialistische voorzieningen.  

 

Speerpunt gezinscoaches  

- De gezinscoach ziet toe op de veiligheid en de ontwikkeling van het kind;  

- De gezinscoach zorgt voor een integrale aanpak met zo min mogelijk verschillende 

gezichten (instellingen) voor het gezin. Gezinnen worden ondersteund om zelf de regie in de 

hand te houden, waarbij het doel van het gezin/de jongere centraal staat.  
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Perceel 4 Regionaal team ten behoeve van specifieke doelgroepen (specifiek)  
 
Toegang Medewerkers Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) (inclusief toegang beschermd wonen) Goede 
beschrijving maken wat deze mensen moeten doen en wat we dus precies uitvragen. De kosten 
hiervan moeten elders bespaard worden, of de instellingen nemen deze voor hun rekening. Hebben 
namelijk zelf ook belang bij een goede toegang. 
 
Kernmerken van het regionaal team: 

1. Vanuit het regionaal team wordt, op verzoek van het lokale (wijk)team, gevraagde 
specialistische kennis en ervaring geboden (consultatie) 

2. Vanuit het regionaal team wordt, op verzoek van het lokale (wijk)team, gevraagde 
specialistischer kennis en ervaring geboden voor het opstellen van een ondersteuningsplan en 
daarmee het bieden van passende ondersteuning; 

3. Vanuit het regionaal team wordt, in complexe gevallen die de competentie van het lokale 
(wijk)team overstijgen, een ondersteuningsplan opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de 
relatie met het lokale (wijk)team voortdurend wordt geborgd en er zo snel mogelijk wordt 
‘afgeschaald’ naar het lokale niveau van het (wijk)team. 

4. Vanuit het regionaal team wordt, op verzoek van het lokale (wijk)team (gedeeltelijk) en 
blijkend vanuit de noodzaak zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan uitvoering 
gegeven aan dit ondersteuningsplan; 

5. Vanuit het regionaal team worden interventies gepleegd bij crisis, dan wel bij het ontstaan 
van mogelijke veiligheidsrisico’s voor een inwoner of zijn gezin c.q. omgeving; 

6. Het regionaal team vormt het schakelpunt tussen verschillende ketens, o.a. zorgketen, 
justitieketen en keten gezondheidszorg (ziekenhuizen/verpleeghuizen) 

 
Het regionaal team bestaat uit personen met specialistische kennis en of ervaring op o.a. de volgende 
domeinen: 

 Huiselijk geweld 

 Jeugdbescherming 

 Jeugdreclassering 

 Maatschappelijke opvang 

 Verslavingsproblematiek 

 Psychiatrische problematiek 

 Dubbel diagnose problematiek 

 Ernstige psychosociale problemen op meerdere levensgebieden 

 Bemoeizorg 
 
Competenties: 
Leden van het regionaal team moeten beschikken over de competenties die worden gesteld aan leden 
van het lokaal (wijk)team aangevuld met de volgende competenties: 

- Minimale beschikbaarheid van 2,5 dag per week 
- Specifieke deskundigheid en of ervaring op één of meerder van de hiervoor genoemde 

domeinen; 
- In staat om een goede samenwerking op- en uit te bouwen met partners uit verschillende 

ketens (zorgketen, justitieketen, keten gezondheidszorg etc) 
 
Voor de leden van het regionaal team die worden ingezet voor bemoeizorg geldt dat zij moeten 
beschikken over een aantoonbare link met de doelgroepen. 

 
Aanscherping 2016:  
Als extra toevoeging de tekst van de taken van een kernteam in Venlo: 



13 
 

- Het signaleren van (mogelijke) ondersteuningsvragen van burgers; 
- Het verhelderen van ondersteuningsvragen van burgers; 
- Het betrekken van het netwerk van de burger, eventuele informele zorg (mantelzorg of 

zorgvrijwilligers) bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag, inclusief mogelijke 
ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. 

- Het analyseren van deze vragen 
- Het, indien noodzakelijk, op basis van deze analyse betrekken van specialistische expertise 

voor het opstellen van een leefzorgplan 
- Het op basis van deze analyse, en eventueel ingeroepen specialistische expertise, 

samenstellen van een integraal leefzorgplan met als uitgangspunt 1Gezin1Plan1Regisseur; 
- Het, indien noodzakelijk, bespreken van complexe leefzorgplannen in het kernteam en het op 

basis van deze bespreking definitief maken van het leefzorgplan; 
- Het toewijzen en bemiddelen naar ondersteuning; 
- Het monitoren van de uitvoering van het leefzorgplan; 
- Het op basis van het monitoren of andere signalen bijstellen van het leefzorgplan. 

 
Eisen regionaal team: 
E1 Opdrachtnemer heeft aantoonbare kennis op het gebied van wonen, werken, welzijn, zorg en 

veiligheid zowel ten aanzien van omgang met meerderjarigen als met minderjarigen. 
E2 Opdrachtnemer heeft aantoonbare ervaring in het voeren van procesregie, met zeer diverse 

partners (zorg en veiligheid) 
E3 Opdrachtnemer levert ervaringsdeskundigheid ten behoeve van het straathoekwerk en de 

bemoeizorgers 
E4 Opdrachtnemer is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar om de veiligheid in te schatten en 

crisisinterventies te verlenen 
E5 Opdrachtnemer is bij crisis binnen 2 uur ter plekke voor het verlenen van een crisisinterventie 
E6 opdrachtnemer zorgt voor opvolging (nazorg) en een warme overdracht na  
 

Tarieven 
1) Personeelskosten conform geldende cao van de aanbieder voor MBO, HBO en WO. 
2) Daarop een percentage voor overhead van 28% 
3) Voorgesteld wordt om ook voor andere domeinen en percelen waar sprake is van 

dienstverlening middels inzet van personeel deze opbouw van tarief te hanteren.   

 

Tarieven: 

Als opdrachtgever streven we naar meer uniformiteit (en vergelijkbaarheid) in de tarieven. Een 

eerste belangrijke stap daarbij is om te komen tot transparantie in de tarieven. Voor 2016 

willen we ten aanzien van de tarieven voor het leveren van diensten, waaraan een uurtarief 

wordt gekoppeld, het volgende voorstellen: 

1. Uitgangspunt is de geldende cao. 

2. We onderscheiden 3 niveaus van personeel en hebben dan ook 3 tarieven: MBO, HBO en WO 

3. Op de bruto personeelslasten inclusief werkgeverslasten wordt een percentage gezet voor de 

overhead. In de toekomst willen we naar een uniform percentage voor de overhead en willen we 

afspraken maken over wat er onder de overhead valt. De tijd was nu te kort om dit zorgvuldig uit 

te zoeken.  

4. Bij de uitvraag 2016 zal voor prijsopgave voor de levering van diensten die we afrekenen met een 

uurtarief worden gevraagd om een format in te vullen voor de onderbouwing van dit tarief. Bij 

dit format zullen de definities van de begrippen worden aangegeven.  
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Opdrachtomschrijving Consultfunctie t.b.v. monitoring en opstellen 
ondersteuningsplan (domein 2) 
 

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

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

worden gedacht aan verduidelijking  bij complexere vraagstukken waarvoor de leden van h et 

wijkteam of gezinscoaches niet de juiste expertise bezitten. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet 

om specialistische expertise die in de uitvoering wordt ingezet of bij de nadere uitwerking van 

het behandelplan wordt ingezet. Dit zijn werkzaamheden die onder de maatwerkdiensten 

worden uitgevraagd. Wel wordt in dit domein ook een onafhankelijke contra -expertise 

gevraagd die bij de vaststelling van het ondersteuningsplan nodig zou kunnen zijn als hierover 

tussen partijen onenigheid bestaat. 

 

NB!: uitgesloten van deze aanbesteding 

 

Lokale regeling Peel en Maas 

 

De gemeente Peel en Maas maakt afspraken met Welzijnsstichting Vorkmeer over het 

welzijnswerk breed 2015. 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 aanbesteding, sluit mogelijk ook raamovereenkomsten met partijen die regionaal op 

de percelen intekenen. 

Specialistische ondersteuning 

 

Dit perceel betreft het leveren van specialistische ondersteuning bij vragen ten behoeve van 

het opstellen dan wel bijstellen, door de gemeente, van het ondersteuningsplan op het gebied 

van wonen, werken, (jeugd)zorg en welzijn door:  

 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 ondersteuning wordt gevraagd voor in ieder geval de navolgende domeinen:  

 Huiselijk geweld; 

 Jeugdbescherming; 

 Jeugdreclassering; 

 Maatschappelijke opvang; 

 Verslavingsproblematiek; 

 Psychiatrische problematiek; 

 Dubbele diagnose problematiek; 

 Ernstige psychosociale problemen op meerdere levensgebieden; 

 Bemoeizorg2; 

 Wonen met begeleiding. 

 

                                                      
2
 De bemoeizorg (outreachende zorg) strekt tot doel het voorkomen dat individuen (burgers) die hulp en 

ondersteuning om wat voor reden dan ook mijden, afglijden of reeds afgegleden zijn uit de samenleving en als gevolg 
daarvan niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en het dak boven hun hoofd (dreigen te) verliezen. 
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Competenties  
De aanbieders beschikken over medewerkers met de genoemde competenties op tenminste 
HBO werk- en denk niveau. 

 

De volgende speerpunten zijn leidend bij het onderhavige perceel:  

 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. 
 

NB! Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de inzet van Gedragswetenschapper 
 

Inzet van  gedragswetenschappers wordt gevraagd om de gezinscoaches inhoudelijk te 

ondersteunen door coaching, begeleiding en advisering. Daarnaast ziet de 

gedragswetenschapper toe op de kwaliteit van de inhoudelijke dienstverlening van de 

gezinscoaches (werkwijze, gebruik methodieken en instrumenten, feedback).  Let wel, deze 

inzet is slechts bedoeld ter ondersteuning van de gemeente en mag niet verward worden met 

de ondersteuning die een gedragswetenschapper aan een burger kan geven. 
 

Speerpunten 
1. Coacht, ondersteunt en begeleidt de gezinscoaches bij de uitvoering van hun taken, onder 

andere 
a. Bijdrage leveren aan beeldvorming/diagnostiek, begeleiding en behandeling van 

kinderen en gezinnen vanuit de werkwijze 1Gezin 1Plan 1Regisseur.  
b. Ondersteunen bij besluitvorming om onderzoek in te zetten/specialistische zorg 

erbij te halen of het aanvragen van een raadsonderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

c. Ondersteunen bij veiligheidskwesties en toezien op veiligheid van kinderen en 
gezinnen (hanteren meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling).  

d. Toezien en sturen binnen de werkbegeleiding op het toepassen van de principes uit 
de wraparound care.  

2. Geeft op basis van kennis en deskundigheid inhoudelijke aanwijzingen en feedback aan de 
gezinscoaches. 

3. Bevordert de deskundigheid van de gezinscoaches door het bespreken van casuïstiek en 
het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.  

4. Signaleert lacunes in kennis en vaardigheden in het team en bij de gezinscoaches en 
adviseert over mogelijkheden om de deskundigheid te bevorderen. 

5. Toezien op kwaliteit van de inhoudelijke dienstverlening van de gezinscoaches (werkwijze, 
hanteren methodieken en instrumenten, feedback). 

 

Tarieven: 

Als opdrachtgever streven we naar meer uniformiteit (en vergelijkbaarheid) in de tarieven. Een 

eerste belangrijke stap daarbij is om te komen tot transparantie in de tarieven. Voor 2016 

willen we ten aanzien van de tarieven voor het leveren van diensten, waaraan een uurtarief 

wordt gekoppeld, het volgende voorstellen: 

1. Uitgangspunt is de geldende cao. 

2. We onderscheiden 3 niveau’s van personeel en hebben dan ook 3 tarieven: MBO, HBO en WO 
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3. Op de bruto personeelslasten inclusief werkgeverslasten wordt een percentage gezet voor de 

overhead. In de toekomst willen we naar een uniform percentage voor de overhead en willen we 

afspraken maken over wat er onder de overhead valt. De tijd was nu te kort om dit zorgvuldig uit 

te zoeken.  

4. Bij de uitvraag 2016 zal voor prijsopgave voor de levering van diensten die we afrekenen met een 

uurtarief worden gevraagd om een format in te vullen voor de onderbouwing van dit tarief. Bij 

dit format zullen de definities van de begrippen worden aangegeven.  
 


