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Introductie
Regio Hart van Brabant werkt nu zo’n twee jaar aan het Maatpact. Na fase 1 hebben we in Hart
van Brabant fase 2 de focus verlegd van de inwoner naar de professionals. Fase 2 stond in het
teken van het leren werken met de Doorbraakmethode 1 . Actieonderzoekers van het Sociaal
Hospitaal, onderdeel van het IPW, coachten de professionals daarbij. De huishoudens waar een
doorbraak nodig was werden geselecteerd door de professionals. Huishoudens waarvan het
vermoeden was dat er zich achter hun voordeur meerdere problemen opstapelden. Waardoor
ze mogelijk een gebrek aan perspectief voor zichzelf en/ of voor hun kinderen hebben. De
belangrijkste indicator voor dat vermoeden is een professional die vindt dat er iets anders moet
gebeuren, maar niet precies de vinger kan leggen op wat dat anders dan is. Of betrokken
professionals lopen vast in hun casus omdat ogenschijnlijk regels in de weg zitten. Waardoor
bijvoorbeeld escalaties dreigen. Deze huishoudens werden benaderd in het kader van de
beweging die Maatpact heet.

In deze fase hebben we gewerkt met twee varianten van het doorbraakplan. De eerste variant is
het ‘canvas’2. Dit is een korte versie waarbij op een pagina duidelijk het plan omschreven wordt.
De tweede variant is een uitgebreider format. Deze variant bestaat uit meerdere pagina’s. Deze
tweede variant gebruikten we ook in fase 1 van het Maatpact.

De professionals van Hart van Brabant stonden in fase 2 aan de lat bij het werken met de
Doorbraakmethode. Met een uitzondering: het IPW was in de lead om de kosten-batenanalyses
te maken. We werkten hierbij uiteraard samen met de professional. We hebben voor deze
werkwijze gekozen zodat regio Hart van Brabant verzekerd was van stabiele gegevens voor de
data-analyse. Voor de Tilburgse maatwerkcommissie hebben we voor veertig plannen een
kosten-batenanalyse gemaakt. In de rapportage nemen we deze resultaten ook mee.

Naast het coachen van de professionals zijn er diverse activiteiten geweest om de
Doorbraakmethode onder de aandacht te brengen. Zo is er een online leeromgeving gekomen
voor alle professionals in Hart van Brabant. In deze leeromgeving konden de professionals zich
bekwamen in de Doorbraakmethode. Daarnaast heeft het IPW een aantal sessies begeleid in

1
2

De uitleg van de Doorbraakmethode vind je in bijlage 1.
Een leeg format van het canvas staat in bijlage 2 van deze rapportage.
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Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg om cases te kraken of om te oefenen met het maken
van een kosten-batenanalyse. Omdat niet iedere gemeente evenveel cases hebben aangemeld
zoals vooraf werd gedacht hebben we op verzoek van Gilze en Rijen en Tilburg hebben we een
aantal cases geanalyseerd die opgelost zijn zonder inzet van IPW.

WAT WILDEN WE LEREN?
In deze fase lag de nadruk op het leren werken met de Doorbraakmethode. Maar dat niet alleen.
Het is ook de bedoeling om te leren hoe huishoudens die kampen met meerdere problemen
tegelijkertijd effectief vooruitgeholpen kunnen worden, mede door uitzonderingen op de
bureaucratische routines mogelijk te maken. Zonder andere inwoners uit het oog te verliezen
waarvoor zo’n uitzondering misschien niet mogelijk is. De analyse van de plannen hebben we
gedaan met beleidsmedewerkers uit een aantal gemeenten van Hart van Brabant.

De beweging Maatpact is opgedeeld in een aantal fasen. Dit verslag heeft betrekking op de
tweede fase. Daarin coachte Sociaal Hospitaal professionals om voor een aantal inwoners
nieuwe perspectieven en doorbraken te realiseren.

WAT LEES JE IN DEZE RAPPORTAGE?
In deze rapportage gaan we ten eerste in op een casus die symbool staat voor deze fase. Die
casus is gebaseerd op casuïstiek die we in deze fase hebben opgepakt, maar niet precies
hetzelfde, om de anonimiteit van de inwoner te waarborgen. We laten ten tweede de
getalsmatige resultaten zien. Hoeveel cases zijn er opgepakt? Wat zien we terug in de kostenbatenanalyses? Tot slot zullen we de meest voorkomende knelpunten uit de casuïstiek
beschrijven.
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1. CASUS
In totaal pakten we in Hart van Brabant fase 2 met professionals bijna zeventig cases
op. Hieronder beschrijven we een samengestelde casus die kenmerkend is voor de fase
2 door de problematiek en doorbraken die vergelijkbaar is met veel andere cases in
deze fase.
Jos is een man van 45 met een dochter van 11 jaar. Zij heet Mandy. Samen wonen zij in een
eenpersoonsappartement. Daar is Jos na zijn scheiding komen wonen. Zijn ex-vrouw bleek
vanwege psychische klachten niet in staat om voor hun dochter te zorgen. Om die reden woont
Mandy nu bij haar vader. Tenminste, als Jos groter gaat wonen, anders ziet Jeugdbescherming
zich genoodzaakt om Mandy uit huis te plaatsen. Het huis is namelijk te klein voor hen beiden.

Alleen kan Jos zich geen groter huis veroorloven. Hij is na een burn-out thuis komen te zitten
en beschikt over een WW-uitkering. Door de hoge maandelijkse vaste lasten en de komst van
Mandy houdt hij met moeite het hoofd boven water. De eerste aanmaningen komen inmiddels
binnen.

Eerst raakte Jos zijn baan kwijt en vervolgens zijn gezinsleven. In een mum van tijd is zijn hele
leven op zijn kop komen te staan. Jos beseft zich hoe bevoorrecht hij is, dat hij nog nooit hoefde
aan te kloppen bij de gemeente voor hulp. Inmiddels heeft hij zich ingeschreven bij Woning in
Zicht. Hij heeft bij lange na niet genoeg inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een sociale
huurwoning. Hij had al die jaren inschrijftijd goed kunnen gebruiken, helemaal nu Mandy een
half jaar na de scheiding bij hem is ingetrokken.

De scheiding heeft Mandy geen goed gedaan. Ze komt nog steeds elke dag verdrietig thuis vanuit
haar school voor speciaal basisonderwijs. Op school zien ze dat Mandy haar aandacht steeds
slechter kan vasthouden. Thuis is Mandy zogezegd ontroostbaar. Zij hoopt nog altijd dat haar
ouders weer bij elkaar komen en dat mama beter wordt. De wens is om voor Mandy speltherapie
in te zetten. Er is een passende therapeut gevonden, maar de gemeente heeft daar geen contract
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mee. Jos kan het niet over zijn hart verkrijgen als zijn dochter uit huis zou worden geplaatst. Hij
zet de deur van zijn kleine appartement wagenwijd open, maar ook de ambulante begeleiders
geven aan dat er snel iets moet veranderen aan de thuissituatie.

DOORBRAAK
Jos krijgt extra inschrijfduur om meer kans te maken op een woning voor hem en Mandy. Een
huis passend bij de situatie zorgt ervoor dat Mandy zich beter kan ontwikkelen. Hiernaast wordt
speltherapie ingezet voor Mandy vergoed vanuit de Jeugdwet met een persoonsgebonden budget
(pgb). Jos kan werken aan zijn financiële situatie en eventueel weer een baan kan vinden.
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2. Het getalsmatige
(tussen)resultaat
In dit hoofdstuk beschrijven we de cijfermatige situatie en resultaten van Maatpact fase 2. Voor
de tweede fase van het Maatpact was het streven om professionals te coachen die betrokken zijn
bij 150 huishoudens. En hen te coachen in het maken van een doorbraakplan en zo nodig te
helpen dit te realiseren. In de wetenschap dat onderweg een aantal van die plannen stranden,
omdat mensen niet meer thuisgeven. Of de oplossing toch regulier opgelost kon worden. Eerst
maar eens wat getallen op een rij.

•

Er zijn 75 cases aangemeld bij het IPW.

•

7 cases zijn afgezwaaid.

•

Van 68 aanmeldingen is er een doorbraakplan gemaakt, of is het plan in de maak.

•

Voor 49 cases is er op dit moment een kosten-batenanalyse (kba).

•

Er zijn 40 kba’s uit Tilburg vanuit de maatwerkcommissie.

•

Er zijn 18 cases bekeken uit Gilze en Rijen

1
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MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN
Een onderdeel van het doorbraakplan is de kosten-batenanalyse. Kosten en baten: dat gaat dus
over geld. Maar hoe druk je de situatie van een huishouden uit in geld? In de doorbraakplannen
doen we dat als volgt. Alle zorg, ondersteuning en interventies die in een huishouden omgaan
kosten geld. Dit wordt vaak door de overheid betaald. Soms loopt dat bijvoorbeeld via de
zorgverzekering, soms via de politie, soms via de woningcorporatie, maar vrijwel alle kosten in
het sociaal domein financiert de overheid. We noemen deze kosten ‘maatschappelijke kosten’.
Die maatschappelijke kosten voor individuele huishoudens berekenen we in de kostenbatenanalyse.

In de kosten-batenanalyse beschrijven we op casusniveau de directe en verwachte (reële) kosten
en baten van de doorbraakplannen. Om deze kosten en baten vast te stellen worden de kosten
van het doorbraakscenario vergeleken met de kosten die in de huidig situatie en in het ‘dreigend
scenario’ worden gemaakt. Met het ‘dreigend scenario’ bedoelen we hoe de situatie zich
mogelijk ontwikkelt als we niets doen. Hierbij kijken we naar het meest reële scenario dat wij
verwachten.
Huidig scenario:

Dit situatie zoals die nu is.

Directe kosten die de
maatschappij nu maakt.
Voorbeelden:
• Aantal uren
ondersteuning dat
op dit moment
aanwezig is
• Participatiewetuitkering die een
huishouden in de
huidige situatie heeft

Dreigend scenario:

Situatie die kan ontstaan als er niets
aan het huidig scenario verandert.

Reële kosten (kosten die we
de komende 12 maanden
verwachten).
Voorbeelden:
• Dreigende
huisuitzetting
• Mogelijk verblijf
maatschappelijke
opvang

Besparing doorbraak t.o.v. huidig scenario
(directe kosten/baten)3

3

Doorbraakscenario:

Situatie die wordt verwacht als
doorbraak wordt ingezet.

Directe en reële kosten.
Voorbeelden:
• Direct: Inzet
Doorbraakbudget,
aflossen huurschuld
• Reëel: Aantal uren
maatschappelijk
werker

Besparing doorbraak t.o.v. dreigend scenario
(reële kosten/baten)

De besparing van het doorbraak t.o.v. het huidig scenario is vaak negatief. Dit houdt in dat er nu direct een investering wordt
gedaan. Dit is vaak noodzakelijk om op langer termijn te kunnen besparen.
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Alle kosten in het dreigend scenario zijn reëel: we weten dit nog niet zeker, want het ligt in de
toekomst.

In het doorbraakscenario kunnen de kosten zowel direct als reëel zijn. Het doorbraakscenario
ligt ook in de toekomst. Maar er zijn dingen die we direct betalen of besparen als we aan de slag
gaan met het doorbraakplan. Denk aan het aflossen van een huurschuld.
Wat levert Maatpact op?
Om de totale baten van het Maatpact te berekenen, vergelijken we per casus het
doorbraakscenario met het dreigende scenario. Indien het saldo positief is dan is het
doorbraakscenario goedkoper ten opzichte van het dreigend scenario. Indien het saldo negatief
is dan is het doorbraakscenario duurder ten opzichte van het dreigend scenario. Daarnaast
vergelijken we het doorbraakscenario met de huidige situatie. Doorbraak is vaak duurder dan
der huidige situatie. Er moet bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in bestaanszekerheid,
zoals inkomen vanuit de Participatiewet. Op termijn voorkomt de doorbraak dat de huidige
situatie ontaardt in de dreigende situatie, die hogere kosten met zich mee zou brengen. Maatpact
levert de gemeenten geld op. Lang niet altijd in de zin dat de kosten voor een huishouden dalen.
Het rendement van Maatpact is dat het voorkomt dat gemeenten op termijn nog méér kosten
voor dat huishouden zouden moeten maken.

Wettelijke financieringsstromen
Om de maatschappelijke kosten en baten te bepalen, maken we onderscheid in verschillende
wettelijke

domeinen

of

financieringsstromen:

Zorgverzekeringswet

(Zvw),

Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) en een categorie Overig. In die laatste vallen bijvoorbeeld kosten en
baten

van

woningcorporaties,

de

veiligheidsketen,

onderwijs

en

werknemers-

en

werkgeversverzekeringen. De Zorgverzekeringswet nemen wij ook mee. Dit zijn weliswaar geen
kosten die de gemeente maakt, maar het zijn wel maatschappelijke kosten die met overheidsgeld
betaald worden.
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Casus Jos
Bij Jos zien en verwachten we de komende zaken wat betreft maatschappelijke kosten:
Huidig scenario: Maatschappelijk werker
Dreigend: Uithuisplaatsing van Mandy
Doorbraakscenario: Maatschappelijk werker, schuldhulpverlening en speltherapie (niet
gecontracteerd). In een kosten-batenanalyse ziet dat er als volgt uit:
Huidig

Dreigend

Doorbraak

Termijn

Stroom

Rendement

Rendement t.o.v.

t.o.v.

dreigend (reëel)

huidig

(direct)
Maatschap-

104 uur

156 uur

52 uur

pelijk werker

€ 6.760

€ 10.140

€ 3.380

Uithuisplaat-

€0

€ 13.500

€0

Reëel

Wmo

€0

€ 6.760

Reëel

Jeugd-

€0

€ 13.500

sing Mandy
Schuldhulp-

wet
€0

€0

€ 1.500

Direct

Wgs

€-1.500

€0

€0

€0

€ 3.500

Direct

Doorbraak

€-3.500

€0

€-5.000

€20.260

verlening
Speltherapie

budget
Totaal

€6.760

€ 23.640

€8.380

De resultaten van de kosten-batenanalyse staan hieronder. Door direct €5.000 vanuit Wgs
(schuldhulpverlening) en PGB (speltherapie) te investeren, voorkomen we hiermee het
dreigend scenario en de uitgave €20.260 aan extra kosten uit de Wmo en de Jeugdwet,
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RENDEMENT
Onderstaande grafiek toont de totale kosten per scenario van alle 49 cases waarvoor een kostenbatenanalyse gemaakt is.

Figuur 1 Totale kosten per scenario

Hieronder is per scenario weergegeven in welke financieringsstroom de kosten gemaakt
worden. Hierin valt het op dat de meeste kosten in het dreigend scenario verwacht worden in
de Jeugdwet en de Wmo.

Figuur 2 Totale kosten per scenario per stroom
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Besparing Maatpact
Figuur 3 vergelijkt de doorbraakscenario’s uit het Maatpact met de bijbehorende huidige en
dreigende scenario’s. In totaal zijn de directe kosten die in het Maatpact worden gemaakt €
196.677. Dit betekent dat de directe kosten in het doorbraakscenario hoger uitvallen dan de
kosten die nu direct worden gemaakt in de huidige situatie. Maatwerk kost op korte termijn dus
geld.

Wanneer we kijken naar de kosten die we op reële termijn verwachten (de komende 12
maanden), verwachten we dat de reële kosten in het doorbraakscenario lager uitvallen dan de
kosten die we verwachten in het dreigend scenario. Met het maatwerk uit het Maatpact
verwachten we dat er binnen 12 maanden €957.962 aan reële maatschappelijke kosten bespaard
worden. In totaal is de verwachte besparing van de 49 cases uit fase 2 €761.285. Dit is gemiddeld
€15.536 per casus.

Besparing doorbraakscenario t.o.v. huidige situatie

-€196.677

Besparing doorbraakscenario t.o.v. dreigende scenario

€957.962

Totale maatschappelijke besparing

€761.285

Figuur 3 Besparing doorbraak t.o.v. huidig en dreigend scenario

Besparing per gemeente
Figuur 4 laat de besparing van het Maatpact per gemeente zien met tussen haken het aantal
cases per gemeente. Een paar opmerkingen om deze cijfers te duiden. In Loon op Zand is het
doorbraakscenario duurder dan zowel de huidige situatie als het dreigend scenario. Dit is
gebaseerd op één casus waar doorbraakbudget is ingezet voor de aflossing van een huurschuld.
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De kosten die worden verwacht indien de doorbraak niet zou worden ingezet, worden pas na
een jaar verwacht. Daarom zijn deze kosten niet te zien in de kosten-batenanalyse. Heusden
staat niet in het overzicht, omdat hier nog geen kosten-batenanalyse van beschikbaar is. Meer
informatie over de besparingen per gemeente staat in de bijlagen.

Figuur 4 Besparing per gemeente

Besparing per stroom
In figuur 5 wordt voor elke financieringsstroom het doorbraakscenario met huidig en dreigend
scenario vergeleken. De figuur laat zien dat er direct de meeste kosten worden gemaakt bij het
Doorbraakbudget (€67.460,18), Participatiewet (€39.415,00) en Wmo (€78.289,23). Hier is het
doorbraakscenario dus duurder dan de huidige situatie. Opvallend is dat er bij de Jeugdwet er
ook direct €2.761,00 bespaard wordt ten opzichte van het huidig scenario, dit komt doordat er
bij één casus direct minder ondersteuning wordt ingezet in het doorbraakscenario.
Hiertegenover staat dat met de investeringen op deze stromen wij op termijn verwachten dat de
meeste kosten worden voorkomen bij de Jeugdwet (€454.008,00) en Wmo (€392.800,33). Een
besparing op het Doorbraakbudget is niet van toepassing, vandaar dat dit €0 is.
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Figuur 5 Besparing doorbraak t.o.v. huidig en dreigend scenario per stroom

DOORBRAKEN
In de casuïstiek hebben we bijgehouden op welk domein doorbraken nodig waren. Met andere
woorden: op welk domein moest snel en/of met een uitzondering op de organisatorische routine
worden gehandeld, om de voorwaarden te scheppen voor een betere situatie achter de
voordeur? Dat is heel divers. Van de 68 aanmeldingen, zijn er van 61 cases bekend wat de
doorbraak is. Bij 7 cases is dit nog niet bekend, omdat bijvoorbeeld het plan nog in de maak is.

Onderstaande grafiek ‘Doorbraken’ laat zien dat ‘een passende woning’ veruit de meest
voorkomende doorbraak is. Onder passende woning verstaan we een woning of een aanpassing
in de woning zodat deze passend is voor het huishouden. Ook komt inzet op inkomen (Uitkering
overig, Participatiewet-uitkering, Inkomensondersteuning) regelmatig voor. Voorbeelden van
inkomensondersteuning zijn onder andere bijzondere bijstand en leefgeld. Onder Wmo Overig
verstaan we bijvoorbeeld dagbesteding en bij passende ondersteuning bijvoorbeeld
ondersteuning die niet gecontracteerd is of een inzet op thuishulp i.p.v. andere ondersteuning.
Bij het casusvoorbeeld van Jos is te zien dat een passende woning hier voor de doorbraak zorgt.

Casus Jos
Jos krijgt extra inschrijfduur om meer kans te maken op een woning voor hem en Mandy. Een
huis passend bij de situatie zorgt ervoor dat Mandy zich beter kan ontwikkelen. Hiernaast
wordt speltherapie ingezet voor Mandy vergoedt vanuit de jeugdwet met een PGB Jos kan
werken aan zijn financiële situatie en eventueel weer een baan kan vinden.
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Figuur 6 Overzicht van doorbraken uit 61 cases

Doorbraken Overig
11 procent (7 cases) van alle doorbraken valt onder de categorie 'Overig'. Dit zijn doorbraken die
niet in de andere categorieën doorbraken passen. Om meer inzicht te geven in deze doorbraken
hebben we hier een overzicht van de doorbraken waar het in deze cases om gaat:
Doorbraken in categorie ‘overig’

Aantal cases

Beschikking Wlz aanvragen

1

Geld voor container

1

Gesprek instelling

1

Hulphond

2

Medehuurderschap

1

Vergoeding stamceltherapie

1

BESTEDING DOORBRAAKBUDGET
Het project Maatpact voorziet in een doorbraakbudget dat vrij inzetbaar is. Zo kunnen de
professionals – zonder rekening te hoeven houden met bestaande bureaucratie – snel doen wat
nodig is achter de voordeur. Of tijdrekken in situaties die snel dreigen te escaleren. In
onderstaande grafiek staan de uitgaven van het doorbraakbudget in fase 2. Uitgaven uit
doorbraakbudget staan altijd opgenomen in de kosten-batenanalyse van de casus. Voor alle
cases in Hart van Brabant fase 2 geldt dat de investering met doorbraakbudget leidde tot een
verwachte besparing elders. Bijvoorbeeld omdat het doorbraakbudget escalatie voorkwam. De
casus in Loon op Zand is hier een uitzondering op. In figuur 7 kun je zien dat er onder andere
doorbraakbudget is uitgegeven aan tijdelijke woonruimte, niet gecontracteerde en alternatieve
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zorg en ondersteuning, aflossen van schulden en opleiding. In totaal is er € 67.460,18
doorbraakbudget uitgegeven in 20 cases, dit is gemiddeld € 3.373,01 per casus.

Figuur 7 Overzicht uitgaven doorbraakbudget

KOSTEN EN BATEN MAATWERKCOMMISSIE TILBURG
In Tilburg zijn veel cases via de Maatwerkcommissie opgelost. IPW heeft in deze cases geen
coaching geleverd. De gemeente Tilburg heeft geïnvesteerd om met IPW dit wel middels de
kosten-batenanalyse inzichtelijk te maken. In deze alinea beschrijven we de kosten en baten van
het maatwerk van de Maatwerkcommissie. In totaal is € 1.162.615 aan maatschappelijke baten
behaald met de 40 cases uit de Maatwerkcommissie Tilburg. Dit is € 29.065 per casus.
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Figuur 2 Besparing doorbraak t.o.v. huidig en dreigend scenario Maatwerkcommissie Tilburg

Besparing doorbraakscenario t.o.v. huidige situatie

-€22.356

Besparing doorbraakscenario t.o.v. dreigende situatie

€1.184,971

Totale maatschappelijke besparing

€1.162.615

Hieronder staan de kosten en baten per financieringsstroom van de cases uit de
Maatwerkcommissie Tilburg. De meeste directe kosten worden gemaakt bij de Participatiewet
en Wmo. De meeste directe besparingen zijn bij de Jeugdwet. Hiertegenover staat dat de meeste
baten op termijn verwacht worden bij de Jeugdwet en Wmo.

Figuur 3 Besparing doorbraak per stroom Maatwerkcommissie Tilburg

Disclaimer: De kosten-batenanalyses van de cases zijn opgesteld op basis van inschattingen die zijn
gemaakt met de informatie die beschikbaar was. Vanuit de Maatwerkcommissie zijn er plannen en
mailverkeer van de cases opgestuurd. IPW heeft hiernaar gekeken en vanuit deze informatie zijn er
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kba's opgesteld. IPW is zelf niet betrokken geweest bij de cases en ook niet het opstellen van de plannen.
Vandaar dat het niet gegarandeerd is dat alle bedragen die zijn opgesteld volledig zijn.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN IN DE KOSTEN EN BATEN
Preventie op het laatste nippertje
We zien in deze fase – net als in fase 1 – dat we direct een negatieve besparing zien. Er wordt nu
geïnvesteerd, want dat levert op reëel termijn hoge maatschappelijke opbrengsten op. En het
duidt aan dat cases vragen om een investering in het hier en nu om escalaties die op korte
termijn dreigen te voorkomen. En we verwachten dat als we ruim voor een situatie escaleert
ingrijpen, dat de maatschappelijke kosten lager uit zullen vallen dan wanneer we dit niet zouden
doen. In het volgend hoofdstuk worden de knelpunten en rode draden weergegeven waar
gemeenten preventief mee aan de slag kunnen gaan.

Investeren in bestaanszekerheid
We zien dat investeren in bestaanszekerheid (inkomen, wonen) vaak onderdeel uitmaakt van de
doorbraakplannen. De resultaten laten bijvoorbeeld zien dat er vanuit de plannen eerst
geïnvesteerd wordt vanuit de Participatiewet, Doorbraakbudget en de Wmo om zo hoge
maatschappelijke kosten bij de Jeugdwet en Wmo te voorkomen.

Doorbraakbudget als bureaucratievrij geld
Bij de analyse van de uitgaven van het doorbraakbudget viel op dat het doorbraakbudget werd
ingezet om knelpunten op te lossen. Een voorbeeld is het betalen van ambulante begeleiding die
niet gecontracteerd is. Dit kon niet altijd regulier worden ingezet en werd daarom vanuit het
doorbraakbudget betaald. En het snel voorschieten van inkomen zonder dat de uitkering of
bijzondere bijstand al is toegekend.
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3. Analyse van de cases
In de rapportage van Hart van Brabant fase 1 hebben we uitgebreid onze observaties
beschreven. En daarnaast hebben we benoemd tegen welke knelpunten inwoners,
professionals en de actieonderzoekers van het IPW aanliepen bij het realiseren van
maatwerk. Deze observaties en knelpunten werden bevestigd in fase 2. Met andere
woorden: die gelden nog steeds.
De observaties uit fase 1 beschreven we in de rapportage fase 1. Om het geheugen even op te
frissen:
Professionele observaties:
- Professionals en beleidsmedewerkers stellen proces boven resultaat
-

Regievoeren en eigenaarschap

-

Belemmerende beeldvorming

-

Lastig aansluiten bij behoeften inwoners

-

Moeilijk bereikbare mensen

Structurele knelpunten:
- Betaalbaar wonen (meest manifeste probleem)
-

Toegang tot hulp blijft uit of verloopt stroef

-

Traditionele knelpunten bij werk & inkomen

-

Beschermd wonen zowel lokaal als regionaal belegd

-

Gefragmenteerde organisatie indiceren en toeleiden naar beschermd wonen

Voor een uitgebreide beschrijving hiervan verwijzen we naar de rapportage fase 1 van het
Maatpact.
In fase 2 hebben professionals de huishoudens niet alleen verder geholpen. Het ging er in fase
2 net zo goed om te leren van waar inwoners en professionals knelpunten ervaren bij het
realiseren van doorbraken. Door het gebruik van de Doorbraakmethode leren we hoe
uitzonderingen voorspelbaar en navolgbaar gestandaardiseerd ingezet kunnen worden. We
delen in de volgende hoofdstukken structurele knelpunten en onze professionele observaties.
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Structurele knelpunten
De knelpunten die we in dit deel beschrijven, hebben betrekking op hoe de structuren en
routines in de gemeenten van Hart van Brabant nu eenmaal draaien. Dit betekent dat gemeenten
die patronen zullen moeten doorbreken. Want daar zijn op termijn wel andere afspraken over
te maken.

Voor de analyse hebben we per casus bijgehouden welke knelpunten daarin ontstaan waren.
Met een groep professionals uit regio Hart van Brabant hebben we deze knelpunten
geanalyseerd. Drie groepen knelpunten kwamen in de casuïstiek het meeste voor: inkoop en
aanbod, inkomen en wonen. We bespreken ze hier achtereenvolgens. Bij het knelpunt wonen
hebben we bovendien met data-analyse patronen ontdekt vanuit casuïstiek uit fase 1 en 2. Er is
een data-onderzoeksgroep, bestaande uit deelnemers van de leerkring en actieonderzoekers
van het IPW, actief in Hart van Brabant die verder onderzoek doen naar giftige cocktails en
verschillende fuiken. In deze rapportage zullen we ook de woonfuik beschrijven.

INKOOP EN AANBOD
In een deel van de casuïstiek zien we problemen die lijken voort te komen uit aanbod en inkoop
van zorgaanbieders. Het gaat dan om situaties waarin een inwoner zorg of hulp nodig heeft,
maar dit niet krijgt. In het bijzonder zien we rond inkoop en aanbod de volgende specifieke
problemen:
-

De beschikbare zorg en hulp sluit niet aan bij de cultuur of taal van de inwoner

-

De financiering van zorg en hulp stokt rond de 18de verjaardag, met name bij jongeren die tot hun
achttiende jeugdhulp nodig hebben

-

Er is onenigheid over welke partij moet betalen: zorgverzekeraar, gemeente, anders

-

Zorg en hulp is in principe wel beschikbaar, maar het proces is voor professionals zo
bureaucratisch en ingewikkeld dat het praktisch onuitvoerbaar is

Voorbeeldcasus
Bij Sonia en haar dochter (10) thuis gaat het niet altijd goed. Onlangs heeft Sonia haar dochter
mishandeld, toen is de politie gekomen. Dochter woont nu tijdelijk bij vader. Professionals
vermoeden dat moeder een alcoholverslaving heeft. Maar een behandeling is niet te vinden
omdat moeder geen Engels of Nederlands spreekt. Geen van de verslavingsinstanties in de regio
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spreekt moeders taal. En geen van de instanties wil werken met een tolk, vanwege vertrouwen
en privacy.
INKOMEN
We zien in de casuïstiek naar voren komen dat maatwerk voor een bepaalde groep inwoners nog
niet makkelijk is te realiseren. In een aantal cases hebben we professionals gezien die heel goed
weten wat er nodig is om een gezin verder te helpen. Door bijvoorbeeld snel een interventie te
maken om uithuiszetting te voorkomen. Of bijzondere bijstand te verstrekken voor een jongere
die tussen wal en schip is beland en nergens aanspraak op kan maken.

Professionals zijn veel tijd kwijt om dingen te regelen voor inwoners wiens situatie nét niet
schrijnend genoeg is. Of voor wie de situatie juist té schrijnend is. De reguliere routes worden
in die gevallen wel bewandeld door professionals, ook al levert dat niet altijd het gewenste
resultaat op. Er wordt in sommige cases onbewust en ongewenst ‘doorgemodderd’, terwijl
iedereen zijn taak strikt uitvoert.

In fase 2 valt op dat er juist in die situaties vaak een probleem met inkomen ontstaat. Als er dan
niet snel genoeg wordt ingegrepen ontstaat soms een crisis op een ander domein. Een concreet
voorbeeld: als iemand geen inkomen (meer) heeft, spelen psychische problemen eerder op.
Andersom geldt dit ook regelmatig: als iemands ggz-problematiek opspeelt, is de kans groter
dat het met zijn of haar inkomsten en uitgaven ook niet goed loopt.

Voorbeeldcasus
Karel is een bekende bij meerdere hulpverleners. Hij laat zich niet makkelijk helpen. Zijn huis
vervuilt en zijn schulden lopen op. Hij sluit zich steeds verder af en zijn psychische klachten
worden versterkt door de deurwaarders aan zijn deur. Pas wanneer er een medisch noodgeval
ontstaat en Karel bijna zijn huis wordt uitgezet wordt de passende hulp ingezet. Net op tijd. Of
net te laat?

In casuïstiek die dreigt te escaleren is het nodig dat professionals snel kunnen handelen, zonder
rompslomp. Maar in de praktijk kan dat niet altijd. Professionals moeten langs allerlei mensen
en moeten allerlei formulieren invullen voor ze kunnen doen wat nodig is. Dat doet geen recht
aan de situatie van de inwoner, en het is bovendien niet erg motiverend voor de professional
zelf.
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In de cases die zijn geanalyseerd zien we dat mensen met financiële problemen moeilijk weer
uit die problemen komen. Zelfs als je wilt en gemotiveerd bent. Er zijn zoveel loketten,
formulieren, mensen en fondsen waar een beroep op gedaan kan worden. Hierdoor zien zowel
inwoners als professionals door de bomen het bos niet meer. Een voorbeeld: een inwoner had
een laptop nodig voor school, omdat ze anders niet aan haar opleiding kon beginnen. De
professional heeft met de inwoner meerdere potjes en fondsen geprobeerd aan te vragen, maar
daar viel ze steeds buiten. Ondersteuning vanuit school was niet mogelijk, de aanvullende
bijstandsuitkering was afgewezen, et cetera.

Overigens valt het op dat er in weinig casuïstiek problemen zijn rond verstrekken van uitkering
- vergeleken met andere projecten waar het Sociaal Hospitaal bij betrokken is. Hier weten we
de precieze reden niet van, maar mogelijke oorzaken zijn: a) deze problemen worden al buiten
het Maatpact opgelost of b) deze problemen zijn er maar weinig in Hart van Brabant.

WONEN
In veel casuïstiek zien we een knelpunt op het gebied van wonen. Er zijn verschillende
knelpunten te zien: Er zijn weinig beschikbare woningen/woongelegenheden. Een woning wordt
pas met uitzondering toegewezen als de situatie heel schrijnend is. We zien ook een knelpunten
bij de doorstoom van mensen die beschermd wonen. Doordat er te weinig geschikte woningen
beschikbaar zijn, kunnen mensen niet doorstromen van beschermd wonen naar 'weer thuis
wonen' met begeleiding.
Maar ook doordat er schulden in de weg zitten. Dit zorgt ervoor dat er geen reguliere woning
kan worden gehuurd. Deze groep mensen zit onnodig lang in een voorziening voor beschermd
wonen.

De fuik van woonproblematiek
Naast het leveren van maatwerk en het ontdekken van knelpunten, hebben we In fase 1 en 2
samen met de subgroep van de Leerkring gewerkt aan een dataonderzoek. Hier zijn we op zoek
gegaan naar combinaties van problemen bij huishoudens die ertoe leiden dat zij vastlopen,
giftige cocktails noemen we dit. Het onderzoek naar verdere verdieping naar deze cocktails
loopt nu nog, maar één ding viel wel al op.
In de casuïstiek van fase 1 en 2 zien we dat woonproblematiek vaak het meest urgente probleem
bleek: het niet hebben van een huis brengt natuurlijk de bestaanszekerheid van een huishouden
in gevaar. Daarnaast bleek het concept ‘woonproblematiek’ heel breed te zijn en op
verschillende manieren voor te komen.
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Om beter inzicht te krijgen in hoe woonproblematiek eruitzag in de opgepakte cases, hebben de
onderzoekers daar verder op ingezoomd. Er is gekeken hoe een huishouden op het punt is
gekomen dat ze op straat dreigen te komen te staan. Hierbij is gekeken naar hoe de paden
eindigen, maar ook hoe ze begonnen. Huisuitzettingen komen zelden uit de lucht vallen, en door
terug te kijken naar de paden die belopen zijn waarin het wél zover is gekomen, kan onderzocht
worden waar inwoners door de scheuren van het systeem heen glippen.

Wat dan opvalt, is dat een escalatie in het domein wonen vaak eindigt (of dreigt te eindigen) met
een gezin dat op straat komt te staan. Dat kan ontstaan doordat ze niet meer in hun huidige huis
mogen of kunnen wonen, doordat ze eruit worden gezet of omdat ze al dak- of thuisloos zijn, en
ze geen passende woning kunnen vinden. Wat echter ook opvalt, is dat waar de escalatie eindigt
in pure woonproblematiek (namelijk in het niet hebben van een huis), de paden die huishoudens
nemen vaak beginnen met gebeurtenissen of problemen in een heel ander domein. Zo zijn er
cases te noemen waar het pad dat leidt tot urgente woonproblematiek begint met een
zwangerschap, huiselijk geweld, een scheiding, schulden of inkomensverlies, zoals het niet
opnieuw toekennen van een pgb of het verliezen van een baan. Wat dus blijkt is dat problemen
in het domein wonen, vaak niet daar beginnen. Rond woonproblematiek hebben de
onderzoekers de ‘woonfuik’ ontwikkeld, zie figuur 10. De woonfuik omschrijft welke paden
mensen zoal bewandelen voordat ze op straat komen te staan.
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Figuur 4 De ’rode’ fuik van woonproblematiek

Dit betekent natuurlijk niet dat ieder gezin waar een inkomensverlies, een scheiding of een
zwangerschap voorkomt per definitie een paar maanden later op straat komt te staan. Sterker
nog, heel vaak is dat helemaal niet het geval. Maar, wat blijkt uit cases die wel zo ver zijn
geëscaleerd, is dat er altijd een pad aan vooraf gaat zoals beschreven is de woonfuik. In
huishoudens waar er dus al bepaalde problemen spelen, fungeert zo’n gebeurtenis als een
scheiding of een inkomensverlies dus als een trigger voor de verdere escalatie.

Wat ook uit de cases op te maken is, is dat mensen die onderaan de fuik uitkomen en op straat
komen te staan, verstrikt zijn geraakt in hun problemen, de bureaucratie, of allebei en daardoor
niet meer zelfstandig uit de fuik zijn weten te zwemmen. Opnieuw betekent het niet dat iedereen
die een aantal stappen naar beneden in de fuik zet er per definitie niet zelf uit zwemt (of eruit
wordt geholpen), maar feit is dat er cases zijn waar dat niet lukt, waardoor de situatie verder en
verder escaleert. De reden hiervoor verschilt per casus. Het zit soms in persoonlijke knelpunten,
bijvoorbeeld doordat het huishouden de Nederlandse taal niet machtig is, en soms in
professionele knelpunten, wanneer er bijvoorbeeld niet één professional de regie en het
overzicht in een casus had. Voornamelijk waren de knelpunten echter systemisch: bijvoorbeeld
doordat het huishouden (onterecht of niet) geen toegang had tot een bepaalde voorziening, zoals
een urgentieverklaring of een beschermd wonen-plek. Of omdat het aanbod aan woningen in
het algemeen, op een bepaalde plek of met een bepaalde indicatie, niet goed matcht aan de vraag
van het huishouden. Deze knelpunten zijn de paragrafen hierboven breder uitgelegd.
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We maken onderscheid tussen een ‘rode’ en ‘oranje’ woonfuik. In de ‘rode’ woonfuik is er een
groot woonprobleem aanwezig en waarbij escalatie dreigt. De ‘oranje’ woonfuik is de lichte
variant waarbij woonproblematiek voor andere problemen zorgt.

Van de ±90 geanalyseerde wooncases in fase 1 en 2 waren er 39 die een pad in de ‘rode’ fuik
namen. Ongeveer een kwart daarvan startte in de fuik door een inkomensverlies, bij nog een
kwart speelde de onhoudbare thuissituatie waardoor het huishouden niet in het huis kon blijven
wonen een rol. Bij ongeveer 15 procent was er sprake van een situatie waar de inwoner niet in
het huidige huis mocht blijven. En tot slot was bij ongeveer een kwart van de cases in deze groep
het huishouden al dak- of thuisloos vóór aanmelding bij het Maatpact.

De ‘oranje’ fuik
Niet in alle gevallen waar woonproblematiek te typeren valt is het dreigende scenario een
situatie waar een huishouden op straat staat. Er zijn ook cases waar er door de
woonomstandigheid een problematische situatie ontstaat die (beter) opgelost zou kunnen
worden door een beter passende woning. Denk hierbij aan een alleenstaande moeder die alleen
een woning binnen haar budget kon vinden die ver weg lag van haar netwerk, waardoor de
ondersteuning die ze anders van mensen om haar heen zou kunnen ontvangen wegvalt. In cases
met deze lichtere vorm van woonproblematiek is minder sprake van een urgente en dreigende
escalatie.

Wel wordt in de cases beschreven dat de woonsituatie leidt tot andere problemen, opnieuw in
andere domeinen. Voorbeelden hiervan zijn psychische problemen of een verslaving die niet
aangepakt kunnen worden en verergeren door de woonsituatie. Of zoals bij de casus hierboven,
onnodig hoge zorginzet (in dit geval door opvang in een jeugdinrichting) die voorkomen of
opgevangen zou kunnen worden door het netwerk, mits het huishouden dichterbij gehuisvest
zou kunnen worden.
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Figuur 5 De ’oranje’ fuik van woonproblematiek

Uit deze analyse van woonproblematiek uit fase 1 en fase 2 bij elkaar, is op te maken dat als er
eenmaal woonproblematiek speelt, de doorbraak in zo’n casus bij het grootste deel zit in het
vinden of toewijzen van een (passende) woning. Andere veelvoorkomende doorbraken in cases
met woonproblematiek zijn het voorkomen van een huisuitzetting of het toekennen van een
indicatie voor beschermd wonen. Zoals eerder genoemd is woonproblematiek in cases waar
meervoudige problematiek speelt vaak het urgentste probleem. Voor cases die al ver geëscaleerd
zijn is het toekennen van een passende woning dan ook vaak de oplossing die aangemeten wordt.
Voor andere cases, die minder ver zijn geëscaleerd, is een andere oplossing regelmatig de
doorbraak.
Zo is de doorbraak in cases waar inkomensverlies speelt vaak het verstrekken van een uitkering:
dit voorkomt bijvoorbeeld dat een huurachterstand zo ver oploopt dat een gezin uit hun woning
gezet wordt. Ook het inzetten van passende begeleiding of ondersteuning komt regelmatig voor
als doorbraak in deze cases, voornamelijk bij de cases die in de ‘oranje’ fuik passen, en cases
waar die begeleiding of ondersteuning de onhoudbare thuissituatie (zoals te zien in de rode fuik)
weer houdbaar kan maken. Een ander voorbeeld is de problematiek rond een zeer vervuild huis
van een man op leeftijd. Het dagelijkse schoonmaakwerk lukte hem wel, maar de ernstige
vervuiling die er over langere tijd was opgebouwd kreeg hij zelf niet meer weg. Om een
huisuitzetting te voorkomen was hier de doorbraak om het huis professioneel te laten
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schoonmaken. Zo kon meneer gewoon zijn woning blijven, en zakte hij dus niet verder af in de
fuik.

De doorbraken die ingezet worden als een casus nog niet zo ver is geëscaleerd dat een huis de
enige oplossing is, hebben dus te maken met het voorkomen dat een situatie verergert. Zo kan
passende zorginzet bij huishoudens die nog boven in de fuik zitten maar dreigen af te glijden,
voorkomen dat dat afglijden en verstrikt raken echt gebeurt.

Vervolg data-analyse
Een volgende stap in de data-analyse kan zijn om op zoek te gaan naar een manier om cases met
een risicoprofiel eerder te signaleren, om te voorkomen dat inwoners afzakken tot onder in de
fuik. Om de druk op de toch al schaarse sociale huurwoningen te verminderen zou het nuttig
zijn om eerder in te grijpen in situaties die de potentie hebben om helemaal af te glijden. Die
inwoners zou je er als het ware ‘uit kunnen vissen’ voordat de situatie verder escaleert. Hoewel
het sneller toekennen van urgentieverklaringen voor een sociale huurwoning een
veelvoorkomende doorbraak is in de cases die al geëscaleerd zijn, is het vanwege het schaarse
aanbod van betaalbare huurwoningen niet altijd mogelijk om elke urgentieaanvraag goed te
keuren. Een andere aanpak zou daarom kunnen focussen op de doorbraken die voorkomen dat
problemen of gebeurtenissen in andere domeinen escaleren tot een urgent, dreigende situatie
in het domein van wonen. Een voorbeeld van zo’n doorbraak is het toekennen van een uitkering
of het beschikbaar stellen van geld om een de huidige woning van inwoners passend te maken.
Dit voorkomt mogelijk dat een huishouden er niet kan blijven. Door problemen in andere
domeinen aan te pakken, kan het afzakken in de woonfuik op die manier geprobeerd voorkomen
te worden.
CASES DOORBRAAKTAFEL GILZE EN RIJEN
In Gilze en Rijen zijn een aantal cases buiten het Maatpact opgelost. In de cases zien we
oplossingen die passen bij het perspectief van de inwoner. In de meeste gevallen kon de
doorbraak regulier worden opgelost. Ook al waren de oplossingen niet doorsnee. Zo wordt van
een man die na dakloosheid een plek krijgt waar zijn hond niet kan wonen, een opvangplek
geregeld voor de hond op de locatie waar hij vrijwilligerswerk doet. Bij één casus heeft de
doorbraak erin geresulteerd dat er geen uitzondering gemaakt hoefde te worden maar dat een
beleidsregel werd aangepast. We zien in de cases woonproblematiek terug, maar ook casusregie.
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Professionele observaties
Professionele observaties zijn observaties over successen en knelpunten die te maken
hebben met gedrag, kennis, competenties en houding van professionals. Ten opzichte
van structurele knelpunten gaat het dus niet zozeer over het systeem, maar meer over
de invulling van professionals van hun vak en rol. De professionals die wij tegenkwamen
in Hart van Brabant zijn betrokken bij hun werk en bij de inwoners waarvoor ze het
doen. Ze doen hun werk goed. De observaties hieronder gaan dan ook niet over
individuele professionals die hun werk al dan niet goed (genoeg) doen. Maar hebben
veel meer betrekking op het samenspel van organisaties, professionals en
organisatieculturen, waarin dingen gaan zoals ze gaan. In dit hoofdstuk gaan we in op
een aantal van die observaties waarbij wij mogelijkheden zien tot verbetering.

INGEWIKKELDE GEMEENTELIJKE ROUTES
Het Maatpact is in eerste instanties bedoeld voor inwoners die vastlopen. Bijvoorbeeld omdat
het standaard zorg- en hulpaanbod niet aansluit bij hun situatie of behoefte. In sommige
gevallen melden professionals cases aan voor het Maatpact, waarbij het reguliere proces nog
niet (volledig) doorlopen is. Een voorbeeld: een inwoner heeft eenmalig financiële
ondersteuning nodig, maar de professional en inwoner hebben nog geen bijzondere bijstand
aangevraagd. Of: een inwoner heeft een woonprobleem, maar een urgentieaanvraag is nog niet
gedaan. We kunnen niet in het algemeen zeggen hoe dit komt. Onze inschatting is dat een
belangrijke oorzaak hiervan is de bureaucratie en ingewikkeldheid van sommige processen. Een
voorbeeld hiervan is de aanvraagprocedure van een woonurgentie. Hiervoor moeten inwoners
en professionals erg veel bewijsstukken en documenten verzamelen om aan de eisen van een
aanvraag te voldoen. Ook omdat de kans reëel is dat een urgentieaanvraag wordt afgewezen,
neemt een professional dan maar vaak niet al die ingewikkelde stappen.

MAATWERK IS NOG GEEN REGULIER PROCES
Maatwerk is nodig voor mensen die in reguliere zorg en hulp vastlopen. De bedoeling van het
Maatpact is dat maatwerk bieden onderdeel wordt van het reguliere werk van professionals. Het
Maatpact wordt in de regio Hart van Brabant steeds bekender. Er wordt inmiddels een hoop
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maatwerk gemaakt waar we vanuit IPW niet bij betrokken zijn, en dat is heel positief. Het
Maatpact wordt in de regio Hart van Brabant steeds bekender. Tegelijkertijd vraagt een nieuwe
manier van werken ook een investering in tijd. Dat is voor professionals met een drukke
caseload en andere werkzaamheden niet altijd makkelijk te regelen.
In het Maatpact merken we regelmatig dat professionals (gevoelsmatig) te weinig tijd hebben
om maatwerk te bieden. Dit gaat zowel om het schrijven van een plan als het realiseren van
doorbraken. Wat we gemerkt hebben is dat het helpt om in een extra sessie de
Doorbraakmethode uit te leggen en ‘casus te kraken’. Dit hebben we succesvol gedaan in Goirle,
Oisterwijk en Tilburg.

Een doorbraakplan realiseren leidt vaak tot extra vragen, bijvoorbeeld van een doorbraakteam
of commissies die uitzonderingen mogelijk kunnen maken. Dit zorgt voor extra uitzoekwerk
voor de professional die het doorbraakplan wil realiseren. Dat is voor de professional lastig, en
het werpt de vraag op waarom zoveel extra informatie nodig is.

In sommige complexe situaties is het begrijpelijk dat mensen die een situatie van de inwoner
niet goed kennen extra vragen stellen. Tegelijkertijd verwachten we van professionals die een
doorbraakplan schrijven dat ze al precies hebben afgewogen wat nodig is en bovendien al van
alles

geprobeerd

hebben

met

de

inwoner.

Een

belangrijk

uitgangspunt

van

de

Doorbraakmethode is vanuit vertrouwen redeneren ten opzichte van de inwoner. Dat geldt
uiteraard ook voor professionals onderling: het is belangrijk dat professionals elkaar erin
vertrouwen dat zij al hebben gedaan wat logisch is en al hebben uitgezocht wat van belang is.
Ergo: je hoeft dingen die je collega-professional al gedaan heeft, niet opnieuw te gaan doen.
Want dingen over doen vertraagt het maatwerk maken onnodig.
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Conclusie
In fase 2 van het Maatpact heeft het IPW samen met de professionals in regio Hart van Brabant
voor 68 inwoners een doorbraakplan gemaakt.

De meeste doorbraken in fase 2 hebben betrekkingen op een passende woning,
inkomensondersteuning en passende ondersteuning. We zien in de kosten-batenanalyses dat
we met de Doorbraakmethode in het Maatpact € 761.285 kunnen besparen. Om dit te bereiken
zijn met name investeringen nodig in het Doorbraakbudget, Participatiewet en de Wmo.
Hiermee verwachten we het meeste te besparen op de Jeugdwet en de Wmo. Door te investeren
op bestaanszekerheid van inwoners verwachten we dat er minder ondersteuning vanuit de Wmo
en Jeugdwet ingezet gaat worden.

Uit de analyse van de casuïstiek beschrijven we de drie meest voorkomende knelpunten. Dit zijn
inkoop en aanbod, inkomen en wonen. Problemen rond inkoop en aanbod zijn bijvoorbeeld:
zorg en hulp sluit niet aan bij de cultuur of taal van de inwoner, de financiering van (jeugd)zorg
en hulp stokt rond de 18de verjaardag, Er is onenigheid over welke partij moet betalen:
zorgverzekeraar, gemeente, anders.

Rond inkomen zagen we mensen die in een vicieuze cirkel terechtkomen: ze krijgen psychische
problemen door schulden en/of gebrek aan inkomen, en door het gebrek aan inkomen krijgen
ze weer meer psychische klachten. Hieruit komen is erg lastig, zelfs als een inwoner
gemotiveerd is.

Woonproblemen zagen we ook weer veel, net als in fase 1 van het Maatpact. Om oorzaken van
woonproblemen eerder te signaleren beschrijven we in deze rapportage de ‘woonfuik’. Hieruit
blijkt dat ingrijpende levensgebeurtenissen – zoals een scheiding of baanverlies – een
belangrijke veroorzaker kunnen zijn van woonproblemen. Zo’n ingrijpende levensgebeurtenis
zou dus als alarmbel kunnen dienen om woonproblemen te voorkomen. Een ander
veelvoorkomend woonprobleem is de beperkte doorstroom vanuit beschermd wonen. Een
reden hiervoor is bijvoorbeeld de eis dat mensen geen schulden mogen hebben als ze willen
doorstromen. In de praktijk werkt dit erg belemmerend.
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Naast bovenstaande drie knelpunten delen we in de rapportage een aantal observaties. We zien
dat het vruchten afwerpt als de professionals de tijd (kunnen) nemen bij het maken van
maatwerk en daarbij indien nodig hulp inschakelen van collega’s, het doorbraakteam en/of het
IPW. En dat is precies de bedoeling van het Maatpact. Het is belangrijk dat de organisatie
professionals ondersteunt bij het realiseren van maatwerk. Hoe minder belemmeringen er zijn
voor de professional, hoe makkelijker het is om het juiste te doen voor de inwoner. In fase 2
zagen we soms nog professionals vastlopen in hun eigen bureaucratische organisatieprocessen.

Deze rapportage gaat over de analyse van de casuïstiek uit Maatpact fase 2. Op allerlei plekken
in de regio zien we positieve effecten van het Maatpact. Doorbraakteams verzetten veel werk,
professionals maken met inwoners prachtige doorbraken. We kijken er alvast naar uit het
Maatpact in fase 3 weer een stap verder te brengen. Voor de regio, maar bovenal voor de
inwoners.
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Bijlage 1
De Doorbraakmethode
De Doorbraakmethode is geboren in actieonderzoek in de praktijk van mensen met meerdere
problemen. Dat waren lang niet altijd gezinnen met veel problemen. Maar ook alleenstaande
moeders, dak- en thuisloze jongeren, uitgeprocedeerde asielzoekers, jongeren met een
chronische aandoening, ernstig psychiatrisch patiënten, enzovoort. Alle mensen die wij samen
met gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, zorgverzekeraars en vermogensfondsen
hielpen waren anders. Desondanks hadden ze allemaal één ding gemeen: om wat voor reden
dan ook was hulp en ondersteuning niet optimaal geregeld waardoor zij onvoldoende naar wens
en vermogen mee konden doen in de samenleving. Bovendien zaten niet alleen hun eigen
beperking(en) daarvoor in de weg, maar ook beperkingen in het systeem.

Met meer dan tweeduizend van deze mensen gingen we aan de slag om hun eigen perspectief
op hun manier waar te maken. Eén voor één, stap voor stap. Om hun individuele
maatwerkplannen te ontwerpen, onderbouwen en realiseren maken we gebruik van
samengebalde praktische wijsheid die we tegenwoordig de Doorbraakmethode noemen.

Die methode is er dus voor om mensen met veel persoonlijke problemen, die daardoor te maken
hebben met veel instanties en regels,
beter en goedkoper te helpen. Met
alleen maar hun eigen doelen en wensen
in het vizier. Met deze methode helpt
IPW onder de vlag van Sociaal Hospitaal
zelf

inmiddels

ongeveer

450

huishoudens per jaar. Met als doel om
hun levens te verbeteren. En daarvan te
leren voor een betere inrichting van het
stelsel van gezondheidszorg, sociaal
domein, veiligheid en volkshuisvesting.
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De maatwerkplannen die met de Doorbraakmethode gemaakt worden, bestaan uit grofweg twee
onderdelen. Het eerste is het plan zelf. Dat plan is feitelijk een eenvoudig overzicht dat bestaat
uit een situatieschets, een scherp geformuleerd perspectief dat relatief dichtbij in de tijd ligt
(ongeveer 6 maanden vanaf nu). En een uitgewerkt idee over wat nodig is om de situatie te
verbeteren met dat perspectief in het vooruitzicht. Datgene wat nodig is kan worden
gedefinieerd als iets wat iemand zelf kan, waar hij of zij bij ondersteund moet worden en/ of
waarvoor een behandeling nodig is. De crux van ieder maatwerkplan is echter de Doorbraak.
Dat is de eerste belangrijkste stap die voorwaardelijk is aan
alle andere stappen om het perspectief dichterbij te
brengen. Die stap gaat vaak gepaard met een belemmering
in het systeem. Als we die belemmering(en) uit de weg
kunnen ruimen, kunnen ook andere zinvolle stappen
richting het perspectief gezet worden. En om die eerste
stap mogelijk te maken is vaak een uitzondering op de
regel of werkroutine nodig. Dát is de Doorbraak.

Van die doorbraak willen we vervolgens laten zien dat het niet alleen een goed idee is voor het
individu om hem mogelijk te maken. Maar dat het ook door de ogen van de rest van de
samenleving goed te verantwoorden is en zelfs de voorkeur zou moeten hebben. Daarom
waarderen we ieder maatwerkplan door de ogen van de Waardendriehoek. We toetsen de
juridische legitimiteit van ieder plan (Legitimiteit), bepalen waarom het plan bijdraagt aan het
verbeteren van de autonomie, zelfregie en/ of kwaliteit van leven van de inwoner
(Betrokkenheid) en rekenen door wat de maatschappelijke kosten en baten van het
maatwerkplan zijn ten opzichte van blijven doen wat we deden of de uitzondering niet mogelijk
maken (Rendement).
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Bijlage 2
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Bijlage 3
In deze bijlage staat verder uitgewerkt wat de kosten en verwachte besparingen zijn per
gemeente en per wettelijk financieringsstroom.
Dongen (2 kba’s)
Vanuit het doorbraakbudget wordt er direct geïnvesteerd en hiermee wordt verwacht dat op
reëel termijn kosten worden voorkomen bij de Wmo. Wij verwachten hier geld te besparen.

Gilze en Rijen (2 kba's)
In Gilze en Rijen worden er direct kosten bij 'Overig' en de Wmo gemaakt. Er worden dus hier
direct meer kosten in het doorbraakscenario gemaakt dan in het huidig scenario. De
verwachting is dat op reëel termijn hier kosten bij de Jeugdwet en Participatiewet worden
voorkomen.
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Goirle (3 kba's)
In Goirle worden in het doorbraakscenario zowel bij het Doorbraakbudget als Overig meer
directe kosten gemaakt dan in het huidig scenario. Een directe besparing zien wij bij de
Zorgverzekeringswet, maar wij verwachten binnen 12 maanden (dus op reëel termijn) hier ook
meer kosten te gaan maken ten opzichte van het dreigend scenario (-1.560,00 euro). Ditzelfde
verwachten wij voor de kosten die vallen onder Participatiewet. Hiertegenover verwachten wij
op reëel termijn grote besparingen bij de Jeugdwet en Wmo.

Heusden (0 kba's)
Er is in Heusden nog geen afgeronde KBA.

Hilvarenbeek (1 kba's)
In Hilvarenbeek worden er direct kosten gemaakt bij de Participatiewet door de inzet van een
uitkering in het Doorbraakscenario. Hiermee verwachten kosten te voorkomen bij de Wmo en
Jeugdwet.
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Loon op Zand (1 kba's)
In Loon op Zand wordt er Doorbraakbudget ingezet voor de aflossing van een huurschuld. De
kosten die wij verwachten te voorkomen zijn niet op reëel termijn, dus pas na 12 maanden.
Hierom staat deze besparing niet in de kostenbatenanalyse.

Oisterwijk (4 kba's)
In Oisterwijk worden er direct kosten gemaakt bij de Participatiewet en de Wmo, maar hiermee
worden er op reëel termijn verwachten dat er kosten worden voorkomen bij de Jeugdwet,
Overig, Participatiewet, Wmo en Zvw.

Tilburg (29 kba's)
In Tilburg worden de meeste directe kosten gemaakt in het Doorbraakbudget en bij de
Participatiewet en Wmo. Hiertegenover wordt verwacht dat op reëel termijn de meeste kosten
worden voorkomen bij de Jeugdwet en Wmo.
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Waalwijk (7 kba's)
In Waalwijk worden direct de meeste kosten gemaakt bij het Doorbaakbudget en de
Participatiewet, hiertegenover staat de verwachting dat op reëel termijn de meeste kosten
worden voorkomen bij de Wmo.
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