
Koningin Wilhelminalaan 5 
3527 LA • Utrecht 
Postbus 2758 
3500 GT • Utrecht 

 

KENNISONTWIKKELING, INNOVATIE EN PROFESSIONALISERING SCHULDHULP 
Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG 

 
 
 
 

Offerteverzoek  
Schouders Eronder 

Lijn Onderzoek & Innovatie 
Call oktober 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

oktober 2018 
 
 
 
 

1. Inleiding 
 
'Schouders Eronder' is een programma van Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, de 
NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid. Schouders Eronder bevordert het vakmanschap van iedereen die 
een rol heeft in de brede keten van schuldhulpverlening, zodat zij blijvend 
beschikken over de expertise, de houding en de vaardigheden die nodig zijn voor 
het vervullen van hun rol.  
 
In onderstaand offerteverzoek is in hoofdstuk 2 het kader opgenomen met een 
beschrijving van de aanleiding en de doelstelling. Vervolgens vindt u in hoofdstuk 
ken 3, 4 en 5 de afzonderlijke calls. Hoofdstuk 6 betreft het gevraagde plan van 
aanpak, hoofdstuk 7 bevat het programma van eisen en hoofdstuk 8 de procedure 
en de voorwaarden. 
 
 

2. Kader 
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. 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 Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening 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 het terrein van 
de wetgeving, de complexiteit van voorzieningen, de arbeidsmarkt en de 
inkomensontwikkeling. En ook op het terrein van de uitvoering liggen uitdagingen: 
de spanning tussen het systeemdenken van overheden en het soms beperkte doen-
vermogen van schuldenaren, de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening, de 



 

bejegening van burgers, de samenwerking tussen verschillende disciplines en de 
beschikbaarheid van methoden voor effectieve en positieve gedragsbeïnvloeding.  
Vijf kernorganisaties in het sociale domein, Divosa, de LCR, de NVVK, Sociaal Werk 
Nederland en de VNG hebben het landelijke programma Schouders Eronder 
opgericht om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren.  
 
Schouders Eronder kent 5 programmataken:  
 

1. lerende organisaties  
Meer ketenpartijen bieden professionals en vrijwilligers een omgeving waarin duurzaam 
geleerd en verbeterd wordt 

2. innovatie en onderzoek  
Professionals en vrijwilligers krijgen meer wetenschappelijke kennis aangereikt en zijn beter in 
staat deze te gebruiken 

3. kennisuitwisseling  
Meer betrokkenen bij de schuldhulpverlening delen hun kennis en ervaring met elkaar en 
passen deze vaker toe 

4. scholing  
Betrokkenen bij de schuldhulpverlening zijn breder opgeleid via een completer aanbod 
laagdrempelige scholing 

5. kennisbundeling  
Betrokkenen hebben meer kennis over schuldhulpverlening door doelgroepgerichte 
multimediale communicatie 

 
Voor het programma geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. De 
verschillende programmataken werken op elkaar in waarbij de resultaten van de 
separate taken elkaar versterken en het professioneel handelen van de sector in zijn 
geheel op een hoger plan trekken.  
 
De kernwaarden voor programma zijn: 

• Verbindend: bestaande kennis en projecten worden ingebed in het 
programma 

• Duurzaam: de opbrengsten van het programma moeten ook na 2018 van 
waarde blijven 

• Van belang: aansluitend bij behoeften van allen die werkzaam zijn in de 
keten van schuldhulpverlening 

• Integraal: alle onderdelen zijn met elkaar verbonden, en het geheel is 
bruikbaar in het sociaal domein 

• Meetbaar: de opbrengsten moeten meetbaar zijn; het programma wordt 
gemonitord 

 



 

 
2.1 Lijn2: innovatie en onderzoek 

Om tot innovatie en verdere verbetering van de uitvoering van de 
schuldhulpverlening te komen, is meer (toegepast) onderzoek nodig, in het 
bijzonder met het oog op de vertaling naar en de verbinding met de praktijk: wat 
werkt hoe, onder welke condities, in welke context en voor wie?  
Uitvoerders moeten gebruik kunnen maken van (bestaande en nieuw ontwikkelde) 
state-of-the-art wetenschappelijke kennis die praktisch is ontsloten en bruikbaar is 
gemaakt voor lokale toepassing.  
Deze call komt voort uit lijn 2: innovatie en onderzoek. Er is behoefte aan de 
ontwikkeling en de vertaling van (nieuwe) kennis over effectieve methoden en 
innovatieve concepten naar praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten brengen in 
de reguliere werkprocessen. 
 
Schouders Eronder stelt een impulsbudget beschikbaar dat onderzoek, 
wetenschappelijk en toegepast, moet stimuleren. De Programmaraad1 van 
Schouders Eronder heeft, samen met de Adviesraad2, een onderzoeksagenda3 
opgesteld voor de komende jaren. Zij heeft daarbij vastgesteld welke thema’s in 
aanmerking zouden moeten komen voor een impuls. De prioriteit in deze call ligt bij 
de volgende thema’s (zie ook de onderzoeksagenda): 

A. Leren bevorderen 
B. Implementatie  
C. Werkzame (bestanddelen) interventies 

 
 
Deze thema’s zijn vervolgens verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een drietal 
onderzoekcalls waarvoor financiering aangevraagd kan worden:  

I. Leren van anderen 
Leren bevorderen door te kijken naar de ervaringen in andere werkvelden. 
Op welke wijze kan de schuldhulpverlening hiervan profiteren? Dit heeft 
betrekking op thema A en thema B. 

II. Het stabilisatietraject: succes- en faalfactoren 
Onderzoek naar een reguliere interventies binnen de schuldhulpverlening: 
het stabilisatietraject. Welke producten worden er ingezet, wat werkt 
bevorderend en wat zijn belemmeringen? Dit onderzoek heeft betrekking op 
thema C. 

                                                   
1 https://www.schouderseronder.nl/over-schouders-eronder/programmaraad 
2 https://www.schouderseronder.nl/over-schouders-eronder/adviesraad 
3 De onderzoeksagenda is te vinden op www.schouderseronder.nl 



 

III. Experimenten binnen de schuldhulpverlening.  
In kaart brengen van lopende experimenten binnen de schuldhulpverlening, 
clusteren van deze experimenten en leren van elkaar. Dit onderzoek heeft 
betrekking op thema A.  

 
Binnen elke call wordt één onderzoeksvoorstel gehonoreerd. Als organisatie kunt u 
maximaal één keer optreden als hoofdaannemer.  
 

3. Call I: Leren bevorderen 
Organisaties in de schuldhulpverlening zijn veelal (nog) geen lerende organisaties. 
Permanente educatie voor professionals in de schuldhulpverlening is niet altijd 
aanwezig. Alleen voor vrijwilligers wordt in een aantal gemeenten een (verplicht) 
kwalificatie- en permanent trainingsprogramma aangeboden.  De vraag is of het 
aanbieden van permanente educatie de oplossing is om een echte lerende 
organisatie te bevorderen. De vraag is hoe dit dan wel kan worden vormgegeven.  
Een van de kernthema’s binnen Schouders Eronder is dat organisaties in het 
netwerk lerende organisaties dienen te worden, waarin het vakmanschap is geborgd 
in een kwaliteitskader en die daardoor vanuit een heldere visie op hun positie in het 
netwerk voortdurend werken aan optimale inzet van kennis en middelen.  
 
Een lerende organisatie ontstaat niet zomaar, daarvoor is inzet nodig op zowel 
bestuurlijk als uitvoerende vlak. Binnen lerende organisaties beschikken alle 
functionarissen met een rol in de schuldhulpverlening blijvend over de expertise, de 
houding en de vaardigheden om hun rol te kunnen spelen in afstemming met de 
andere rollen in de keten van schuldhulpverlening. 
 
Via deze call willen we meer inzicht verwerven op de vraag: hoe wordt een 
organisatie een lerende organisatie? Hierbij vragen we om in elk geval te kijken naar 
het bevorderen van evidenced based werken en methodisch handelen. Ook de 
wijze waarop wordt omgegaan met het inzetten van instrumentarium dient te 
worden meegenomen. Een van de vereisten is dat er naar een ander veld wordt 
gekeken zoals de jeugdzorg, reclassering of gezondheidszorg. De keuze voor het 
veld is vrij, maar dient wel onderbouwd te worden. Centraal staat de vraag welke 
lessen uit het andere veld getrokken kunnen worden, hoe dit vertaald kan worden 
naar de schuldhulpverlening en wat is er nodig om dit binnen de 
schuldhulpverlening voor elkaar te krijgen? 
 
Voor dit onderzoek is een bedrag beschikbaar van maximaal € 73.500 inclusief btw.  
 



 

Resultaat en eisen aan de uitvoering 
• Er wordt zowel gekeken naar lerende organisaties op het niveau van bestuur 

alsmede het niveau van uitvoering 
• Er wordt onderzoek gedaan binnen een ander werkveld, de keuze voor dit 

werkveld dient onderbouwd te zijn. 
• De te kiezen onderzoeksmethodiek is vrij. 
• Er dient geïnventariseerd te worden welke onderzoeken er al zijn naar 

lerende organisaties binnen de schuldhulpverlening. Dit onderzoek moet 
hierop voortbouwen. Schouders Eronder ondersteunt bij deze inventarisatie.  

• Het onderzoek moet leiden tot praktische handvatten voor 
schuldhulporganisaties die zich willen ontwikkelen tot lerende organisaties.   

• Er dient aandacht te zijn voor de redenen waarom het nu vaak niet lukt om 
een werkende organisatie te zijn.  

• Gericht op schuldhulpverleningsinstanties (niet op aanpalende organisaties 
zoals bewind of vrijwilligers). 

• Looptijd van het onderzoek is maximaal 12 maanden. 
• Er dient gewerkt te worden met een klankbordgroep die samen met 

Schouders Eronder wordt vormgegeven.  
• Er worden minimaal twee eindproducten opgeleverd, te weten een 

onderzoeksrapport en een publieksversie. De vorm en het concept van deze 
publieksversie dient te worden afgestemd met de klankbordgroep of de 
adviesraad of een afvaardiging van de adviesraad. In de publiekversie is 
vooral aandacht voor handvatten voor de gemeente om een lerende 
organisatie te worden. Ook dienen tips voor implementatietrajecten te 
worden opgenomen en er dient aandacht te zijn voor het proces.  
 

 
4. Call II: Het stabilisatietraject: succes- en faalfactoren 

Binnen deze call staat het evalueren van het stabilisatietraject centraal. 
Schuldhulpverlening is in iedere gemeente anders geregeld. Iedere gemeente is vrij 
om te kiezen welke producten zij inzet. Een van de weinige producten die in iedere 
gemeente wordt gebruikt is het stabilisatietraject. 
 
Er is echter weinig bekend over wat er werkt of wat niet goed werkt als het gaat om 
het stabiliseren van de financiën. De vraag is voor wie en in welke situaties is het 
inzetten van een stabilisatietraject effectief? En welke producten binnen een 
stabilisatiefase passen bij welke doelgroep? Ook willen we zicht kijken op de 
externe factoren die maken dat een stabilisatiefase niet het gewenste effect heeft of 
zeer lang duurt.  



 

Het onderzoek betreft dus geen kosten-baten-analyse, maar het ophalen van 
werkzame bestanddelen, belemmeringen en een profiel of profielen van klanten die 
baat hebben bij een stabilisatietraject.  
 
Er zijn veel verschillen tussen de werkwijzen van 
gemeenten/schuldhulpverleningsorganisaties ook ten aanzien van het 
stabilisatietraject. In dit onderzoek moeten dan ook minimaal drie verschillende 
gemeenten of schuldhulpverleningsorganisaties worden meegenomen die 
verschillende aanpakken hebben. Hierbij dient ook minimaal één kleine gemeente 
te worden meegenomen. Het onderzoek moet ook de producten die worden 
ingezet beslaan, waaronder budgetbeheer en beschermingsbewind.  
 
Voor dit onderzoek is een bedrag beschikbaar van maximaal € 200.000 inclusief btw.  
 
Resultaat en eisen aan de uitvoering 

• De te kiezen onderzoeksmethodiek is vrij. 
• Er moeten minimaal drie gemeenten of schuldhulpverleningsorganisaties 

betrokken zijn bij het onderzoek die een verschillende aanpak hebben 
binnen het stabilisatietraject. Minimaal één van de gemeente dient een 
plattelandsgemeente te zijn of dienstverlening aan een 
plattelandsgemeente te verzorgen. Hierbij kan gedacht worden aan de P10 
gemeenten.  

• Er dienen intentieverklaringen van de 
gemeente/schuldhulpverleningsorganisaties met de aanvraag te worden 
meegestuurd. 

• Er dient ook een beschrijving of overzicht te worden opgeleverd van de 
verschillende varianten van stabilisatietrajecten die binnen de 
schuldhulpverlening worden ingezet.  

• De producten die worden ingezet tijdens het stabilisatietraject worden 
meegenomen in het onderzoek. In elk geval budgetbeheer en 
beschermingsbewind worden meegenomen.  

• De externe factoren die de stabilisatie moeilijker maken, dan wel 
vergemakkelijken worden geïnventariseerd.  

• Er wordt een antwoord gegeven op de vraag: voor wie en onder welke 
omstandigheden werkt een stabilisatietraject, dan wel werken de producten 
X, Y en/of Z in een stabilisatietraject?  

• Het betreft het stabilisatietraject binnen een gemeentelijk 
schuldhulpverleningstraject.  

• Looptijd van het onderzoek is maximaal 24 maanden. 



 

• Er worden minimaal twee eindproducten opgeleverd, te weten een 
onderzoeksrapport en een publieksversie. De vorm en het concept van deze 
publieksversie dient te worden afgestemd met de klankbordgroep of de 
adviesraad of een afvaardiging van de adviesraad. In de publiekversie is 
vooral voor de aanbevelingen om het stabilisatietraject te verbeteren.  

• Er dient gewerkt te worden met een klankbordgroep die samen met 
Schouders Eronder wordt vormgegeven.  

 
5. Call III: Experimenten binnen de schuldhulpverlening 

Pilots zijn momenteel erg populair binnen de schuldhulpverlening. Bijna iedere 
gemeente heeft meerdere pilots of innovaties lopen om nieuwe manieren van 
dienstverlening te toetsen. Landelijke organisaties, zoals vrijwilligersorganisaties, 
overheidsinstanties en schuldeisers, krijgen verzoeken om mee te werken aan soms 
wel veertig verschillende pilots. Er is geen overzicht van alle lopende pilots. Ook lijkt 
het erop dat een groot deel van de pilots niet goed beschreven zijn en dat een 
evaluatie vaak ontbreekt. Tegelijkertijd constateert de Adviesraad van Schouders 
Eronder dat er ook veel overlap lijkt te zijn en dat er niet structureel wordt 
uitgewisseld over de successen en de pilots die geen succes waren. Dit wordt 
gemist.  
 
Een van de kernthema’s binnen Schouders Eronder is het bevorderen van lerende 
organisaties én een ander kernthema is kennisuitwisseling. Bij het eerste thema gaat 
het om leren van onder andere pilots en bij het tweede over het delen van kennis 
en ervaring. Door een deel van de lopende pilots in kaart te brengen kan er meer 
onderling worden geleerd. Belangrijk is daarbij dat er ook zicht is op de doelen van 
de pilot en de uitgangspunten: waarom is deze pilot opgezet, wat maakt dat er 
verwacht mag worden dat het werkt en voor wie is deze pilot?  
 
Via deze call willen we een beeld krijgen van lopende pilots binnen de context van 
de Nederlandse schuldhulpverlening. De verwachting is dat een groot deel van de 
pilots nauwelijks is gedocumenteerd. Ook is er de wens om pilots te clusteren en te 
weten of er een evaluatie aan verbonden is. Een van de vragen die we willen 
beantwoorden is wat kunnen we leren van een clustering van verschillende pilots. 
Deze call is niet bedoeld om de pilots te evalueren. Door nu het overzicht te 
genereren, de doelen van pilots vast te stellen en mogelijke werkzame 
bestanddelen in kaart te brengen, voor zover die zijn af te leiden uit de opzet, is de 
hoop in de toekomst te kunnen leren van de pilots. Deze call moet daar de basis 
voor vormen.  
 



 

Het aantal pilots Nederland is groot. U dient te beschrijven hoe u de inventarisatie 
vorm gaat geven en welke eventuele eisen u stelt. Er dienen in de inventarisatie 
pilots te worden meegenomen die gericht zijn op preventie, curatie en op nazorg. 
Na de inventarisatie dient er dus een clustering plaats te vinden. Naar aanleiding 
van de clustering dienen er verschillende kennisbijeenkomsten te worden 
georganiseerd waarin de uitvoeringsinstanties onder begeleiding verkennen wat de 
lessen zijn die uit pilots naar voren komen, welke obstakels ze ervaren, wat er nodig 
is om een goede pilot uit te zetten en praktische tips en tot dan toe geleerde 
lessen.  
 
U levert aan het eind een inventarisatie op, maar ook de uitkomsten uit de 
kennisbijeenkomsten dienen te worden gerapporteerd.  
 
Voor dit onderzoek is een bedrag beschikbaar van maximaal € 73.500 inclusief btw.  
 
Resultaat en eisen aan de uitvoering 

• U dient vooraf duidelijk te maken op welke wijze u gaat inventariseren en 
welke keuzes u daarbij maakt 

• Er dienen zowel preventieve, curatieve als pilots gericht op nazorg te 
worden meegenomen. 

• De pilots dienen geclusterd te worden 
• Naar aanleiding van de clustering dienen er verschillende 

kennisbijeenkomsten te worden georganiseerd. U bent vrij het aantal 
kennisbijeenkomsten te bepalen. U dient wel af te stemmen voor welke 
clusters deze zijn met de adviesraad, dan wel met de klankbordgroep (dit in 
overleg met Schouders Eronder).   

• Het onderzoek brengt niet alleen de pilots in kaart, maar ook het doel, 
doelgroep en waarom wordt gedacht dat deze interventie bijdraagt aan het 
verminderen van schuldenproblematiek (voor zover beschikbaar). Deze 
aannames dienen getoetst te worden aan de literatuur.  

• De kennisbijeenkomsten halen op wat er toe nu toe is geleerd, wat 
overkoepelde lessen zijn en concrete tips zowel gericht op het inzetten van 
pilots als inhoudelijke do’s en don’ts voor eventuele pilots binnen hetzelfde 
cluster.  

• Looptijd van het onderzoek is maximaal 18 maanden. 
• Er dient gewerkt te worden met een klankbordgroep die samen met 

Schouders Eronder wordt vormgegeven.  
• Er worden minimaal twee eindproducten opgeleverd, te weten een 

onderzoeksrapport (met expliciet aandacht voor de onderzoeksmethode) en 



 

een publieksversie. De vorm en het concept van deze publieksversie dient te 
worden afgestemd met de klankbordgroep of de adviesraad of een 
afvaardiging van de adviesraad. In de publiekversie is vooral aandacht voor 
de handvatten voor de gemeenten voor toekomstige pilots, de geleerde 
lessen tot nu toe, aanbevelingen en welke werkzame bestanddelen er 
ingezet zijn.  

 
 

6. Plan van aanpak 
Wij vragen de onderzoekspartij een plan van aanpak op te stellen om te komen tot 
de resultaten zoals in de verschillende calls (zie hoofdstuk 3 t/m 5). In het plan van 
aanpak zijn in ieder geval de volgende punten uitgewerkt:  
 

1. Een stappenplan om te komen tot het eindrapport inclusief planning en 
begroting. 

2. De korte CV’s van het projectteam en referenties van de onderzoekspartij. 
Geef hierbij ook aan wie de projectleider is. 

3. Een beschrijving van de organisatie van de opdracht; risicobeheersing en 
tussentijdse afstemming en communicatie. 

 
U dient het bijgesloten format te gebruiken. 
 

7. Programma van eisen 
Onderstaand zijn de eisen aan de uitvoering van de opdracht opgenomen.  
 
Oplevering van het onderzoek dient uiterlijk: 

• Call I: 31 december 2019 te geschieden 
• Call II: uiterlijk 31 december 2020 te geschieden 
• Call III: uiterlijk 1 juli 2020 te geschieden  

 
U dient een realistische planning op te leveren.  
 
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. Een samenwerkingsverband van meerdere partijen is 
mogelijk.  
 



 

Tijdens het traject zullen er een aantal bijeenkomsten door ‘Schouders Eronder’ 
worden georganiseerd. U dient hieraan mee te werken. Er worden maximaal drie 
bijeenkomsten georganiseerd, samen met de andere lopende onderzoeken om de 
voortgang te bespreken. Het programma behoudt het recht om deze 
bijeenkomsten anders in te vullen of te annuleren. De gereserveerde uren dienen 
dan ten goede te komen aan het project.   
 
 

8. Procedure en voorwaarden 
 

8.1 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.  
Vragen over dit offerteverzoek kunnen gericht worden aan:  
 
Tamara Madern: Projectleider Schouders Eronder  
E-mailadres: t.madern@schouderseronder.nl   
 

8.2 Procedure opdrachtverstrekking 
 
Planning  
U dient uiterlijk 5 november 2018 te laten weten of u de intentie heeft om in te 
schrijven op een van de calls. Dit is tevens de datum tot wanneer u schriftelijke 
vragen kunt stellen. Uitsluitend per e-mail ingediende vragen bij bovenstaande 
contactpersoon worden tijdens het offertetraject in behandeling genomen. De 
antwoorden op alle per mail gestelde vragen worden middels een nota van 
inlichtingen bekend gemaakt bij de onderzoekspartijen. Dit gebeurt uiterlijk op 12 
november 12.00. 
 
Het uiterste inlevermoment van de offerte is vastgesteld op 7 december 2018 om 
12:00. Offertes dienen rechtsgeldig ondertekend per e-mail te worden gericht aan 
onder 6.1 vermelde contactpersoon. De bekendmaking van de gunning zal 
plaatsvinden omstreeks 17 december 2018. De overeenkomst zal uiteindelijk ingaan 
op 21 december 2018.  
 
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; 	

- 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. 
 
De volgende aanvullende eisen zijn van toepassing: 

- De offerte dient ondertekend te zijn; 
- Aan het eind van het project dient u een eindverslag in te leveren, waarin u 

aangeeft hoe het proces is verlopen. Het plan van aanpak dient hierin terug 
te komen. Ook dient u de inzet van de financiën te verantwoorden. Op basis 
daarvan wordt de subsidie vastgesteld. 

- U dient een tussenverslag in te leveren. Dit verslag dient u voor 1 juli 2019 
aan te leveren. De opdrachtgever levert hier een format voor aan.  
 

Met alle beschikbare informatie in dit document dan wel de 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, 
tenzij noodzakelijk voor het indienen van het voorstel.   
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 welke partij een 
overeenkomst wordt gesloten:  
De beste prijs – kwaliteitverhouding waarbij de volgende kwalitatieve aspecten 
gelden:  

- Helder plan van aanpak met de uitwerking van de punten die in de calls zijn 
benoemd. 



 

- Aantoonbare ervaring om het project in goede banen te leiden.   
- Aantoonbare expertise op het gebied van het brede sociale domein en het 

werkveld van de schuldhulpverlening.  
- Aantoonbare ervaring met de voorgestelde onderzoeksvorm. 
- Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde onderzoekers om het 

onderzoek uit te voeren.  
- Ervaring met praktijkgericht onderzoek. 

 
Facturatie  
Betaling vindt uitsluitend plaats nadat de resultaten tijdig en volledig zijn 
gerealiseerd. Bevoorschotting is in overleg mogelijk. 
 
 
 


