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1. Inleiding  

Vijf kernorganisaties in het sociale domein, de VNG, de NVVK, Sociaal Werk Nederland, de LCR en 

Divosa, willen een grote stap zetten op het terrein waar zij het verschil kunnen maken. Deze 

kernorganisaties hebben het landelijke programma Schouders Eronder ingericht om de 

schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Het programma wordt gesubsidieerd door het 

ministerie van SZW.  

In onderstaand offerteverzoek is het kader opgenomen met een beschrijving van de aanleiding en de 

doelstelling. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 3 het beoogde resultaat en in hoofdstuk 4 de 

vraagstelling aan u. Hoofdstuk 5 bevat het programma van eisen en hoofdstuk 6 de procedure en 

voorwaarden.  



      4 

 

  

2. Kader offerteverzoek 

2.1 Aanleiding vraagstelling: programma Schouders Eronder 

Bijna een vijfde van de huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle of problematische 

schulden en dit aantal groeit. Hun financiële problemen hebben direct gevolgen voor andere 

levensdomeinen, bij uitstek op het lokale niveau. Een groot deel van de vragen bij de sociale 

(wijk)teams en integrale intakes gaat over financiën. Dit roept om een effectieve aanpak van armoede 

en schulden met een sleutelrol voor de schuldhulpverlening op gemeentelijke niveau. De evaluatie van 

de Wgs laat zien dat er na de inwerkingtreding van de wet in 2012 een kwaliteitsbodem in de lokale 

schuldhulpverlening is gelegd met beleidsplannen, een sterkere regierol, meer maatwerk en een 

ruimer instrumentarium.  

Tegelijk valt er veel te verbeteren. Belangrijke uitdagingen liggen op de (macro-) terreinen van de 

wetgeving, de complexiteit van het belasting- en toeslagensysteem, de arbeidsmarkt en de 

inkomensontwikkeling. En ook op het niveau van de uitvoering liggen uitdagingen: de opstelling van 

overheidsschuldeisers, de spanning tussen het systeemdenken van overheden en het soms beperkte 

doen-vermogen van schuldenaren – en daarmee de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening, de 

bejegening van burgers, de samenwerking tussen verschillende disciplines, de aansluiting van het 

minnelijk traject op de Wsnp en de beschikbaarheid van methoden voor effectieve en positieve 

gedragsbeïnvloeding.  

Alléén kan geen enkele partij deze problemen oplossen. Er zijn initiatieven van verschillende partners 

en op verschillende niveaus nodig. Vijf kernorganisaties in het sociale domein, de VNG, de NVVK, 

Sociaal Werk Nederland, de LCR en Divosa, willen een grote stap zetten op het terrein waar zij het 

verschil kunnen maken. Deze kernorganisaties hebben het landelijke programma Schouders Eronder 

ingericht om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Het programma wordt gesubsidieerd 

door het ministerie van SZW. Schouders Eronder focust op 4 punten: 

1. lerende organisaties bevorderen 

2. innovatie en onderzoek mogelijk maken 

3. kennis opdoen en uitwisselen 

4. scholing realiseren 

2.3 Kennis- en scholingsbehoefte: multidisciplinair en verdiepend 

Er bestaat geen beroepsopleiding tot schuldhulpverleners. Hooguit zijn er specialisaties binnen 

bredere hbo bachelor opleidingen en een groot aantal cursussen en trainingen, met name gericht op 

financieel-juridische kennis en niet of nauwelijks op de kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. 

Voor starters geldt bijvoorbeeld dat de reguliere SJD-opleiding en/of MWD-opleiding geen directe 

aansluiting heeft op het werken in de schuldhulpverlening. Het curriculum van deze opleidingen is dus 

nog onvoldoende gericht op de praktijk van de schuldhulpverlening. Bestaande specifiek op SHV 

gerichte minoren, post hbo opleidingen en masters bij hbo-instellingen voorzien hier ook niet volledig 

in. Kortom, het ontbreekt aan een opleiding waarin alle componenten die belangrijk zijn voor het 

werkveld aan de orde komen. Daarnaast is tijdens het vooronderzoek gebleken dat de 

multidisciplinariteit van het vak ook reflectief vermogen vergt. Schuldhulpverleners staan voor 

complexe opdrachten:  
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Hoe ontwikkel je passende oplossingen voor complexe vraagstukken? Hoe vertaal je nieuwe inzichten 

naar de werkvloer? Hoe zorg je voor voortdurende verbetering van de keten van schuldhulpverlening 

en de kwaliteit van dienstverlening? Hoe zorg je als ervaren professional voor de vertaling van de 

ontwikkelingen in het maatschappelijk domein naar de praktijk van de schuldhulpverlening als input 

voor beleidskeuzes?  

Het landelijk programma heeft als doelstelling om, voortbouwend op de bestaande kennis van het 

SHV-veld bij de 5 initiatiefnemers met een consortium van hogescholen, een curriculum te ontwikkelen 

voor een landelijke opleiding schuldhulpverlening. Het gaat dan om een opleiding die eventueel kan 

uitgroeien tot een master-opleiding, waarvan ook professionals die reeds werkzaam zijn op een 

moment in hun carrière gebruik kunnen maken al dan niet door het volgen van modules. De opleiding 

zal in eerste instantie afgesloten worden met een certificaat van het consortium en de 5 

initiatiefnemers.  

2.2 Doelstelling en kandidaten  

Het doel van deze offerteaanvraag is het afsluiten van een overeenkomst met een consortium van 

hogescholen ten behoeve van het opstellen van een curriculum voor een maatwerkopleiding 

schuldhulpverlening op HBO master niveau en het opnemen van deze opleiding in het aanbod.  

In deze offerteaanvraag is informatie opgenomen over het verloop en de uitvoering van de procedure, 

tevens zijn de eisen opgenomen die aan de uitvoering van de opdracht en aan uw offerte worden 

gesteld. 

 

  



      6 

 

  

3. Resultaat  

A. Een ontwikkeld curriculum voor een opleiding die voldoet aan de volgende voorwaarden; 

1. Het curriculum wordt gebaseerd op het door Schouders Eronder op te stellen 

competentieprofiel ‘expert Schuldhulpverlening’. 

2. Het curriculum bestaat in eerste instantie uit 30 ECTS, uit te voeren in één jaar in deeltijd op 

master niveau (7NLQF).  

3. Het curriculum heeft een modulaire opbouw en kan t.z.t. uitgebreid worden tot een erkende 

HBO Master opleiding.  

4. Het curriculum heeft meerwaarde ten opzichte van bestaand aanbod. Dit uit zich in  

multidisciplinariteit én verdieping. 

5. Het curriculum past bij de werkende professional en zal deels op de werkplek deels op een 

andere locatie uitgevoerd kunnen worden (laagdrempelig, deels e-learning, praktijkgericht, 

toegankelijk voor professionals uit het hele land). 

B. Opnemen van de landelijke uniforme opleiding in het aanbod van minimaal 3 hogescholen voor 

het jaar 2019 (zichtbaar opnemen in aanbod voor 31 december 2018 t.b.v. de uitvoering op enig 

moment in 2019). 

C. Vastgelegde afspraken tussen het programma Schouders Eronder en het consortium over de wijze 

van duurzaam en financieel-realistisch toegankelijk aanbieden, organiseren, certificeren en 

financieren van de opleiding. 

D. Vastgelegde afspraken over de kwaliteitsborging, herijking en voortdurende innovatie van het 

programma.  
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4.  Plan van aanpak 

Wij vragen het consortium een plan van aanpak op te stellen om te komen tot de resultaten zoals 

opgenomen in hoofdstuk 3. In het plan van aanpak zijn in ieder geval de volgende punten uitgewerkt: 

 

A. Curriculum opstellen 

 

1. Een stappenplan om te komen tot een uitgewerkt curriculum passend bij het 

competentieprofiel expert schuldhulpverlening inclusief planning en begroting. 

2. Een beschrijving van de betrokkenheid/verantwoordelijkheid van de relevante lectoren 

bij het ontwikkelen van het curriculum  

3. De wijze waarop de beste docenten uit de verschillende hogescholen worden 

betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum. 

4. Of en op welke wijze kennis en expertise van buiten de hogescholen/uit de 

uitvoeringspraktijk wordt betrokken. 

5. De (korte) CV’s van de betrokkenen bij het ontwikkelen van het curriculum. 

6. De wijze waarop het werkveld en de 5 initiatiefnemers worden betrokken bij de 

ontwikkeling van het curriculum. 

7. Een beschrijving van de organisatie van de opdracht; risicobeheersing en tussentijdse 

afstemming en communicatie 

 

B. Opname van de opleiding in het aanbod voor 2019 

Een beschrijving van: 

1. De wijze waarop de opleiding wordt aangeboden in 2019 bij minimaal 3 hogescholen, 

inclusief de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen binnen het consortium. 

2. Betrokkenheid van de relevante lectoren in de uitvoering van de opleiding. 

3. De selectie en betrokkenheid van de beste docenten (intern/extern) die de opleiding 

gaan verzorgen. 

4. De wijze waarop de opleiding up – to – date blijft en relevant voor het werkveld en 

hoe u het werkveld en de 5 initiatiefnemers/achterbannen betrekt bij de opleiding. 

 

C. Aanbieden opleiding 

1. Een beschrijving van de wijze waarop het consortium op een duurzame en financieel-

realistische en toegankelijke wijze de opleiding zal aanbieden aan deelnemers inclusief 

certificering.  

2. Een indicatie van de kosten van de opleiding voor de deelnemers 

 

 

D.  Kwaliteitsborging, herijking en voortdurende innovatie van de opleiding 

1. Een beschrijving van de wijze waarop vanaf 2019 de opleiding wordt geborgd en op 

welke wijze in samenwerking met het werkveld wordt geïnnoveerd. 

2. Een beschrijving van de wijze waarop en de termijn waarin de opleiding uit kan 

groeien tot een erkende HBO master opleiding.  

3. Een beschrijving van de wijze waarop u kan garanderen dat de deelnemers die de 

opleiding succesvol hebben afgesloten of een module succesvol hebben afgerond 

vrijstelling ontvangen voor het totaal aantal ECTS dat ze hebben afgerond zodra een 

erkende HBO master schuldhulpverlening wordt aangeboden.  

4. Een inschatting van de datum waarop de eerste deelnemers kunnen starten met de 

opleiding in 2019 (Schouders Eronder onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheid 
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om een testgroep van ca. 15 deelnemers voor een deel te kunnen financieren, zodat 

de maatwerkopleiding goed getest en geëvalueerd kan worden in het eerste jaar. Een 

start vóór 1 maart 2019 zal dan in ieder geval een voorwaarde zijn).  
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5. Programma van eisen  

Onderstaand zijn de eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen. 

 Prijsstelling: het bedrag van de offerte is maximaal € 240.000 inclusief alle eventuele belastingen, 

waaronder de BTW.  

 Oplevering van resultaten (zie hoofdstuk 3): voor 31 december 2018. De opdrachtnemer dient de 

opdracht uit te voeren conform de afspraken in de overeenkomst die gesloten wordt naar 

aanleiding van de offerte. Onderdeel van de overeenkomst is in ieder geval dat opdrachtnemer 

jegens opdrachtgever zijn medewerking verleent aan de uitvoering van bepalingen van de 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, waaronder medewerking verlenen aan het 

overdragen van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom ter zake van de gesubsidieerde 

activiteiten aan de betreffende minister. 

 Consortium van hogescholen: een Consortium wordt gevormd door 3 of 4 hogescholen en ieder lid 

van het Consortium dient te verklaren dat alle tot het Consortium behorende hogescholen zich 

gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uitvoering en realisatie van de opdracht. 

Consortia worden beschouwd als één inschrijver. Het Consortium dient uitdrukkelijk aan te geven 

wie als penvoerder zal optreden en welke activiteiten ieder van de tot het Consortium behorende 

hogescholen bij het uitvoeren van de opdracht zal verrichten. 
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6. Procedure en voorwaarden 

6.1 Opdrachtgever 

 

Het gaat bij dit offerteverzoek om een private aanbesteding waarbij de Aanbestedingswet- en 

regelgeving niet van toepassing zijn en toetsing hieraan niet aan de orde is. 

 

Divosa is gedelegeerd opdrachtgever namens de 5 initiatiefnemers. Voor de begeleiding van de 

ontwikkeling van het curriculum zal een begeleidingscommissie ingesteld worden. De opdrachtnemer 

kan een beroep doen op de ‘gebruikersgroep’ van het programma Schouders Eronder waarin 

professionals deelnemen uit de SHV Keten.  

 

Vragen over dit offerteverzoek kunnen gericht worden aan: 

 

Contactpersonen: 

 

Programma Schouders Eronder 

 

Susanne de Zwart: projectleider leerlijn Scholing 

e-mailadres: s.dezwart@schouderseronder.nl 

tel: 06 55364794 

 

Christophe Geuskens: programmamanager Schouders Eronder 

e-mailadres: c.geuskens@schouderseronder.nl 

 

6.2 Procedure opdrachtverstrekking 

Planning 

Het uiterste inlevermoment van de offertes is vastgesteld op 1 mei 2018 17:00 uur. Offertes dienen 

rechtsgeldig ondertekend per e-mail te worden gericht aan onder 6.1 vermelde contactpersonen. De 

bekendmaking van de gunning zal plaatsvinden omstreeks 25 mei 2018. De overeenkomst zal 

uiteindelijk ingaan op 1 juni 2018.  

Stellen van vragen: 

U kunt de vragen van uw consortium over deze offerteaanvraag tot en met 6 april indienen. Uitsluitend 

door het consortium per e-mail ingediende vragen bij bovenstaande contactpersonen worden tijdens 

het offertetraject in behandeling genomen. De antwoorden op alle gestelde vragen worden middels 

een nota van inlichtingen aan alle consortia die vragen hebben gesteld geanonimiseerd bekend 

gemaakt. 

 

Voorwaarden 

 

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om te allen tijde: 

- de opdracht niet te gunnen;  

- de offerteaanvraag niet verder in procedure te nemen indien deze afwijkt van de instructies of 

specificaties in dit document; 

mailto:s.dezwart@schouderseronder.nl
mailto:c.geuskens@schouderseronder.nl
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- offerteaanvragen die na de termijn worden ingediend uit te sluiten  

- de procedure en/of regels tussentijds aan te passen en/of nader in te vullen; 

- de procedure tussentijds geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, te stoppen, op te schorten 

of te beëindigen, zonder opgave van reden en zonder gehouden te zijn eventuele kosten, van 

welke aard dan ook, te vergoeden; 

- de opdracht tussentijds te wijzigen, in welke zin dan ook; 

- om met één of meerdere aanbieders te onderhandelen; 

- alle door geïnteresseerden verstrekte gegevens op juistheid te (laten) controleren; 

- documenten die betrekking hebben op de inschrijving te wijzigen of daarvan af te wijken. 

 

Met alle beschikbare informatie in dit document dan wel nader verstrekte informatie moet 

vertrouwelijk worden omgegaan. Het is in geen geval toegestaan om vertrouwelijke informatie ter 

beschikking te stellen van een externe derde partij. 

De door de inschrijver in te dienen offerte dient een aanbod te betreffen dat tenminste 90 dagen na 

het uiterste inlevermoment geldig blijft.  

Beoordelingscriteria 

Op basis van de volgende aspecten wordt bepaald met welk consortium een overeenkomst wordt 

gesloten:  

De beste prijs – kwaliteitverhouding waarbij de volgende kwalitatieve aspecten gelden:  

- Helder plan van aanpak met de uitwerking van de punten uit hoofdstuk 4.  

- Aantoonbare expertise van het consortium van hogescholen en in te zetten lectoren, docenten 

en andere professionals met betrekking tot uitgebreide kennis van het werkveld van de 

schuldhulpverlening 

- Ervaring met het opstellen van (maatwerk)trajecten op master niveau. 

- Beschikbaarheid van voldoende docenten om een opleiding op master niveau te ontwikkelen 

en uit te voeren. 

- Beschikbaarheid van relevante lectoren om een substantiële bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de opleiding. 

 

Facturatie 

Betaling vindt uitsluitend plaats nadat de resultaten tijdig en volledig zijn gerealiseerd. 

Bevoorschotting is in overleg mogelijk. 

 
 


