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Sociaal Medische Advisering 

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Ons aanbod 

Werklocatie: Schiedamsedijk 95 

Startdatum: 4-1-2021 

Aantal medewerkers: 3  

Uren per week: 16 tot 24 uur per week  

Duur opdracht: 12 maanden 

Verlengingsopties: 2x6 maanden  

FSK: 

Afwijkende werktijden: 

Geschikt voor ZZP’ers: 

Tarieven staan vast, zie Facturatie en tarieven.  

Avonduren en weekenddiensten 

Ja 

Data voor verificatiegesprek: In week 49 

Verhouding prijs/kwaliteit: 100% kwaliteit 

 

 

Jouw opdracht  

De opdracht is het verrichten van sociaal medische advisering welke door de opdrachtnemer 

worden verricht bij opdrachtgever.  

   

De artsen van Sociaal Medische Advisering (team-SMA) geven onafhankelijk sociaal-medisch 

advies o.b.v. spreekuuronderzoek, telefonisch consult of dossier onderzoek. Dit doen ze op 

verzoek van de gemeente Rotterdam of organisaties. Het SMA-team adviseert opdrachtgevers 

over cliënten die om fysieke of psychische redenen in aanmerking willen komen voor een 

voorziening. Bijvoorbeeld een voorziening die hen helpt zelfstandig te blijven wonen en 

functioneren in de maatschappij. 

In het team werken artsen, orthopedagogen, arbeidsdeskundigen, psychologen. Zij geven 

deskundig advies over onder andere wonen, zorg en welzijn, inburgering of arbeid. 

 

Aanpak en expertise 

Het SMA-team is onderdeel van de gemeente Rotterdam. Het team heeft inzicht in de 

doelgroepen, de complexe samenleving en kennis van relevante wetgeving, gemeentelijke 

beleidsregels en van gerechtelijke procedures die een medische inbreng vragen. Met die 

kennis en ervaring kijken ze integraal naar de cliënt. Waar zinvol wijzen ze ook op andere 

voorzieningen die nuttig kunnen zijn voor het functioneren van de cliënt in zijn omgeving. 

 

De aanpak van het SMA-team is oplossingsgericht, gedegen, onafhankelijk en zonder 

winstoogmerk, met alle benodigde kennis in huis. Het team honoreert niet alle aanvragen 

maar fundeert ook de afwijzingen altijd goed. Tijdens spreekuren doet de arts onderzoek en 

spreekt met de cliënt over de diagnose, zijn beperkingen en vooruitzichten. Soms vraagt de 
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arts (met toestemming van de cliënt) aanvullende informatie op bij de behandelend huisarts of 

specialist. 

 

Jaarlijks brengt het SMA-team ongeveer 6.000 medische adviezen uit in de regio Rotterdam-

Rijnmond. Het SMA-team (voorheen onderdeel van de GGD) is al veertig jaar de partner van 

gemeenten, bedrijven en organisaties in de regio. 

 

Tot het takenpakket behoren de volgende werkzaamheden, Sociaal Medische Advisering in 

het kader van:  

 

1. Arbeidsgeschiktheidsonderzoek 

Advies over welke mogelijkheden er (nog) zijn om betaald of onbetaald werk te verrichten. Het 

onderzoek wordt gedaan op basis van medische en/of psychologische situatie van een cliënt. 

Het bestaat uit een anamnese, observatie, uitgebreid lichamelijk onderzoek en oriënterend 

psychologisch onderzoek. Tijdens het onderzoek beoordeelt de arts de medische fysieke 

beperkingen en belemmeringen in relatie tot de participatieplicht en wat daarin de prognose is. 

Advies wordt opgesteld conform de participatiewet. 

 

2. Parkeerontheffingen 

Advies over toekenning van een gehandicaptenparkeerkaart. Het SMA-team beoordeelt of er 

een medische noodzaak is, bijvoorbeeld wanneer iemand slecht ter been is of in een rolstoel 

zit. Advies wordt opgesteld conform het protocol gehandicapten parkeervoorzieningen, 

vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) 

in november 2008. 

 

3. Bijzondere bijstand   

Advies over toekenning tegemoetkoming bijzondere kosten voor wie rond moet komen van 

een inkomen op bijstandsniveau. Zij beoordelen of tegemoetkoming mogelijk is voor uitgaven 

die iemand moet maken als gevolg van een medische noodzaak. Het gaat bijvoorbeeld om 

verwarming of was- en/of slijtagekosten. Advies wordt opgesteld met als uitgangspunt artikel 

14, 15, 16 en artikel 35 van de Participatiewet en de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 

Rotterdam. 

 

4. Huisvestingsurgentie 

Advies over of een cliënt nog in zijn eigen huis kan blijven wonen, eventueel met 

aanpassingen, of dat een cliënt door een medische noodzaak in aanmerking komt voor een 

huisvestingsurgentieverklaring. Advies wordt opgesteld conform de Verordening 

woonruimtebemiddeling regio Rotterdam. Overeenkomstig deze verordening beoordeelt het 

SMA-team de medische problematiek in relatie tot de woonruimte. 

 

5. Leerplichtontheffing 

Advies over mogelijke vrijstelling van leerplicht. Bijvoorbeeld als iemand door een medische 

oorzaak niet in staat is om naar school te gaan. Advies wordt opgesteld conform de 

Leerplichtwet. 
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6. Leerlingenvervoer 

Advies over of een leerling door een medische noodzaak in aanmerking komt voor 

leerlingenvervoer. Advies wordt opgesteld met als uitgangspunt de Verordening 

leerlingenvervoer gemeente Rotterdam. 

 

7. Sociale Medische Kinderopvang  

Advies over toekenning van sociaal medische kinderopvang door arts en orthopedagoog. 

Ouders die geen vergoeding voor kinderopvang krijgen via Werk & Inkomen, het UWV of de 

Belastingdienst, kunnen een beroep doen op deze sociaal medische opvang. Beschikking 

wordt afgegeven o.b.v. de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Verordening 

tegemoetkomingkosten SMI-kinderopvang Rotterdam. 

 

8. Inburgeringsontheffing 

Advies over mogelijke vrijstelling van een inburgeringsexamen vanwege een medische en/of 

psychologische oorzaak. Advies wordt opgesteld conform Wet Inburgering. 

 

9. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

Advies over alle voorkomende WMO-aanvragen. Als een WMO-adviseur van de gemeente 

extra medische of psychologische informatie nodig heeft bij het beoordelen van een aanvraag 

kan hij deze vraag indienen bij het SMA-team. Zij adviseren de WMO-consulent over de 

beperkingen van de cliënt.  Advies wordt opgesteld conform de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam. 

 

Facturatie en tarieven 

Deze werkzaamheden worden niet per uur afgerekend maar per afgerond dossier. De tarieven 
per dossier voor de werkzaamheden zijn voor 2020 als volgt vastgesteld: 
 

Omschrijving Artikel Tarieven 2020 per dossier 

No show No show €59,00 

Parkeerontheffing GPK €94,00 

Huisvestingurgentie HV €94,00 

Bijzonder Bijstand BB €94,00 

Arbeid kort AR KRT  €118,00 

Arbeid uitgebreid AR AM €180,00 

Inburgering INB €130,00 

WMO WMO €118,00 

Leerplichtontheffing O LP  €94,00 

Leerlingenvervoer O LLV  €94,00 

 

Bovenstaande tarieven betreffen super-all-in tarieven waarbij de inschrijver rekening dient te 

houden met eventuele bijzonderheden (denk aan o.a. onkostenvergoeding, 

onregelmatigheidsdiensten, etc.) 
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Jouw profiel 

Om flexibel te kunnen omgaan met de wisselende instroom is de Gemeente Rotterdam op 

zoek naar drie extra artsen met affiniteit en ervaring in sociaal maatschappelijke advisering, bij 

voorkeur met de opleiding Indicatie & Advies. We zoeken twee artsen voor twee dagen in de 

week en nog een derde arts die drie dagen in de week zal werken met de mogelijkheid tot een 

vaste aanstelling. 

 

De artsen moeten zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren en in staat zijn 

om het SMA-team op representatieve wijze te vertegenwoordigen.  

 

Eisen 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Afgeronde opleiding Geneeskunde op WO-niveau. 

• Ingeschreven in het BIG-register.  

• Minimaal 5 jaar ervaring in de gevraagde, of een vergelijkbare functie zoals 
bijvoorbeeld een verzekeringsarts.  

Wensen 

• Afgeronde opleiding Arts Indicatie & Advies KNMG 

• De Profielopleiding Sociaal Medische Advisering succesvol afgerond en geregistreerd 
in het profielartsenregister. 

• Kennis van GGZ-problematiek. 

• Kennis van LVB-problematiek. 

• Kennis van gemeentelijke regelgeving. 

Competenties 

• Integriteit 

• Resultaatgerichtheid 

• Representatief 

• Flexibiliteit 

• Klantgerichtheid 

• Omgevingsbewust; denk aan alles wat er in je omgeving gebeurt. 

 


