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Rapportage fase 2 (januari 2020 – april 2021)
Voor bestuur – management – beleid – en iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van Maatpact
Mei 2021

Maatpact is:
•		UITZICHTLOZE SITUATIES VAN INWONERS
DOORBREKEN
•		GELD OP DE MEEST ZINVOLLE MANIER BESTEDEN
•		HET SOCIAAL DOMEIN VAN DE TOEKOMST
ONTWIKKELEN (met mensvriendelijke systemen,
behulpzame regels en minder bureaucratie)

Bevindingen, conclusies, handvatten en aanbevelingen
Na fase 2
In dit document:
Samenvatting vooraf (2), Maatpact, waarom ook alweer? (3), Leren van project en werkwijze (4),
Leren van één casus (9), Leren van véél casussen: maatwerkplanreizen ZonMw (12), Leren van véél
casussen: monitoring en data-analyse (13), Inzoomen op woonproblemen (16), Inzoomen op
geldproblemen (21), Leren van cijfers (22), Wat vragen we nu van jou? (24)
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1. Samenvatting vooraf
Waar staan we met Maatpact? En hoe brengen we het verder?
Bevindingen, conclusies, handvatten en aanbevelingen

Bestaanszekerheid eerst! In twee derde van de
casussen zijn problemen met een passende
woning of geld het grootste struikelblok.

Regels en afspraken op verschillende
domeinen sluiten niet op elkaar aan.
Hoe moeilijk dit ook te realiseren is: het moet!

Maatpact kost geld
op de korte termijn.

Bestaanszekerheid krijgt
onvoldoende prioriteit bij het
doorbreken van uitzichtloze
situaties. De domeinen
rondom bestaanszekerheid
(Werk & Inkomen, Wonen)
zijn primair gericht op regels,
uitsluitingsgronden en termijnen.

Op de langere termijn (12 maanden)
zorgt Maatpact dat gemeenten
minder méér geld uitgeven (omdat ze
voorkomen dat situaties escaleren)

Integraal kijken, denken en samenwerken
is cruciaal om de menselijke maat terug te
krijgen in het sociaal domein.
Integrale portefeuilles voor bestuurders,
strategie, beleid en uitvoering

Iedereen zou een plan van aanpak
moeten kunnen onderbouwen
vanuit de waardendriehoek. Toon
aan dat het mag van de wet, hoe de
inwoner betrokken is om het plan
voldoende kans van slagen te geven
en dat het financieel de verstandigste oplossing is.
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Elk integraal plan van aanpak vraagt
integraal beleid voor multiproblem
huishoudens en samenwerking op alle
onderdelen van de giftige cocktails
(wonen, inkomen, schulden, kinderen,
ggz, passende ondersteuning)

Zonder ondersteunend beleid kun je
de Toegang moeilijk vragen integraal
te denken en doen. Dat is oneerlijk –
maar het gebeurt nu wel.
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2. Maatpact, waarom ook alweer?
We voelden een noodzaak. We zagen hoe de verschillende problemen in zogenoemde multiproblem
huishoudens elkaar noodlottig omhelzen. Denk aan de vader in een complexe scheiding die voor zichzelf en
de kinderen snel een andere woning nodig heeft. Helaas kan hij de benodigde borg niet betalen. Door alle
stress is vader in de ww beland én is een huurachterstand ontstaan. Ondertussen wordt de situatie thuis af
en toe ronduit onveilig en gaan de kinderen gedragsproblemen vertonen. Als de achterstallige huur niet snel
betaald wordt, dreigen vader en de kinderen op straat te komen staan.
Het ene probleem maakt de oplossing van het andere probleem onmogelijk. Zo ontstaat een uitzichtloze
situatie waar we mensen bijna niet meer uit kunnen helpen.
Dat moest anders en het kon ook anders. Met Maatpact hebben we inmiddels bijna 120 huishoudens –
dus nog veel méér mensen – uit een uitzichtloze situatie kunnen helpen.
Na ruim twee jaar Maatpact weten we één ding heel zeker: bestaanszekerheid éérst! Mensen die kampen
met schulden, geen woning hebben, uit huis gezet dreigen te worden of in een onveilige situatie zitten,
verliezen de basis onder hun bestaan. Tot die basis terug is, heeft het weinig zin deze mensen hulp te bieden
voor alle andere problemen die zij doorgaans hebben. En andersom: zijn de zorgen over de basis weg, dan is
er na enige tijd op andere terreinen vaak minder hulp en ondersteuning nodig. Omdat mensen dan weer de
ruimte in hun hoofd krijgen om hun problemen stap voor stap op te lossen. Als de uitzichtloosheid
verdwenen is, pakken zij de regie over hun leven beetje bij beetje weer terug.
Niets nieuws onder de zon… hoeveel professionals in de zorg, in het sociaal domein, in het onderwijs
hebben iets dergelijks al eerder geroepen…
Dankzij Maatpact kunnen we deze gedachtegang nu wél staven met data en concrete ervaringen.
Dankzij Maatpact hoeft het niet bij een constatering te blijven. De lessen die we leren uit Maatpact en
dankzij maatpact zijn de opstap naar het sociaal domein van de toekomst. Ingericht met mensvriendelijke
systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie.
Maatpact bevestigt dat integraal kijken, denken en samenwerken cruciaal is om de menselijke maat (weer)
de maat te laten slaan in onze processen en systemen. Als dat makkelijk was, hadden de gemeenten in onze
regio dat allemaal al lang geregeld. Maar dat het moeilijk is, wil alleen maar zeggen dat het niet zo snel gaat
als we graag zouden willen.
De komende periode gaan gemeenten stap voor stap ontdekken aan welke knoppen zij kunnen draaien om
het voor elkaar te krijgen: bestaanszekerheid éérst, integraal kijken, denken en werken. Deze rapportage
biedt daarvoor behulpzame bevindingen, handvatten en aanbevelingen. Het is aan jou – beste bestuurder,
manager en beleidsmedewerker – om ervoor te zorgen dat dit stuk geen papieren tijger zal blijken te zijn.
Geef de tijger tanden en doe er wat mee!
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Leren van ruim twee jaar Maatpact
3. Project en werkwijze
Wat de doorbraak voor een inwoner in de weg zit,
zit ook de uitvoering van Maatpact als project in de weg.
Andersom: wat het proces stimuleert, stimuleert ook de doorbraak.

Maatpact is een project waarin we al doende leren en uit gedeelde ervaringen verbeteringen ontwikkelen
voor de inrichting van het sociaal domein. Vanuit Maatpact bieden we de meest kwetsbare inwoners in een
uitzichtloze situatie weer perspectief, dankzij een doorbraak. Een doorbraak is een oplossing die écht
verschil maakt. Het is een oplossing die het patroon van problemen die elkaar versterken en een oplossing
onmogelijk lijken te maken, doorbreekt.

SPIEGELPROCESSEN

Dezelfde verkokering, bureaucratie, ethische en morele dillema’s en regels die de doorbaak voor een
inwoner in de weg zitten, bemoeilijken ook de interne samenwerking die nodig is voor meer maatwerk,
leren van maatwerk en duurzaam bouwen aan het sociaal domein van de toekomst (met mensvriendelijke
systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie). Dit is een MIN-MIN situatie voor onze inwoners en
de gemeenten.
Andersom: waar de samenwerking en het leren van ervaringen goed georganiseerd is, komt maatwerk
gemakkelijker tot stand. Dan wint iedereen.
Op de volgende pagina’s staat een overzicht van:
• Wat zit het project Maatpact in de weg?
• Wat zit de doorbraak voor onze inwoners in de weg?
• Kansen project Maatpact
• Kansen doorbraak voor onze inwoners
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Bronnen:
• ervaring projectteam
•		 9 geleerde lessen fase 1
•		 Eindrapportage fase 2 IPW
•		 Rapportage 100 Maatwerkplanreizen ZonMw/IPW

Wat zit het project
Maatpact in de weg?
•

‘Wij doen dit al.’ (Nou, nee hoor. Ook

bij deze organisaties is op het gebied van
maatwerk nog een wereld te winnen.)

•••

Proces gaat boven resultaat, terwijl het andersom moet zijn. Het regelen van de doorbraak is zo
ingewikkeld gemaakt dat ook doorgewinterde
professionals in de processen vastlopen.

•

Gemeenten vragen de toegang
om integraal te kijken en te
werken. Terwijl de portefeuilles
van bestuurders, strategie en
beleidsterreinen nog behoorlijk
verkokerd zijn.

•

De reguliere caseload drukt zo zwaar op de toegang dat er
helemaal geen ruimte is om out-of-the box te denken.

•

•

Maatpact heeft geen deadline en
geen handleiding om deze werkwijze
te implementeren. Daardoor krijgt het
niet (altijd) de aandacht die het verdient.

‘Oplossingen van IPW na fase 1
(gemeentelijke maatpacthypotheken,
revolverend fonds, …) passen natuurlijk

niet binnen onze gemeente.’

•

••

casussen per jaar… de kosten voor
het sociaal domein zijn alleen
maar gestegen…’

Uitvoerend professionals moeten een doorbraakplan nog te
vaak uitgebreid en aan verschillende collega’s verantwoorden.
Dat kan komen doordat het plan onvoldoende onderbouwd is en
door een gebrek aan vertrouwen in de beoordeling van de
professional.

‘Wat levert Maatpact ons
eigenlijk op? Met zó weinig

•••

‘We zijn vaak afhankelijk van
organisaties buiten de gemeente
die (nog) niet meewerken.’
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Doorbraakplan levert extra vragen op

•

‘We weten niet hoe duurzaam Maatpact is.
Straks zetten we een dure doorbraak in en escaleert
de situatie anderhalf jaar later alsnog…’
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Wat zit de doorbraak voor
onze inwoners in de weg?

Bronnen:
• ervaring projectteam
•		 9 geleerde lessen fase 1
•		 Eindrapportage fase 2 IPW
•		 Rapportage 100 Maatwerkplanreizen ZonMw/IPW

•••

We kunnen er geen passende woningen bij
toveren. Woningnood is een landelijk
probleem. (Zeker, maar misschien levert
een andere kijk op het woonprobleem
alternatieve oplossingen op).

•••

We moeten ons nu eenmaal aan de regels
houden. Bij Werk & Inkomen hebben we
nauwelijks speelruimte, daar werken
we vanuit rechtmatigheid.

••

Professionals zijn het oneens over het
perspectief van de inwoner(s) (en zijn het ook niet
eens met het perspectief van de inwoner(s) zelf).

••••

Toegang tot juiste hulp blijft uit of loopt stroef door
inkoop: betrokken partijen zijn het oneens over
wie de rekening betaalt: zorgverzekeraar,
gemeente, woningcorporatie… en dus gebeurt
er niets.

•

Veel doorbraken lopen vertraging op omdat er eerst iets anders geregeld moet zijn: eerst de formulieren
in orde, dan de uitkering; eerst de woning voor ná de behandeling geregeld, dan de behandeling…
Onduidelijk in deze situaties: wat moet prioriteit krijgen?

••

••

professionals, zoveel verschillende
perspectieven van de inwoner…
Professionals vullen nog te vaak de
oplossing voor een probleem in. Dat is echt
iets anders dan erachter komen welke
eerste stap voor de inwoner het verschil
maakt en weer ruimte geeft voor
perspectief.

en regelen van hulp en ondersteuning kost altijd
meer tijd dan inwoners hebben als ze nú hulp
nodig hebben.

Het perspectief van de inwoner
voorop zetten is moeilijk. Zoveel
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Timing proces past niet bij de dynamiek
van het huishouden. Het (correct) aanvragen
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Bronnen:
• ervaring projectteam
•		 9 geleerde lessen fase 1
•		 Eindrapportage fase 2 IPW
•		 Rapportage 100 Maatwerkplanreizen ZonMw/IPW

vervolg
Wat zit de doorbraak voor onze
inwoners in de weg?

••

Voorwaarden
toevoegen aan de
oplossing, waardoor
de oplossing voor het
huishouden verder
weg komt te liggen

(urgentiewoning kán,
maar dan moet het
huishouden wel onder
bewind). De inwoners
ervaren een gebrek aan
vertrouwen of de voorwaarden passen niet bij
wat ze zelf denken nodig
te hebben.

••

Inwoners vertragen zelf het proces door papieren niet aan te

leveren, niet gemotiveerd te zijn, zich niet te gedragen, boos te
worden op de hulpverlening, zich niet aan afspraken te houden of te
eisen dat de hulpverlening bij elke stap om toestemming vraagt.

••

Knelpunt inkoop: de hulp sluit niet aan bij de cultuur of taal
van de inwoner (en wat wel zou passen is niet ingekocht).

•••

Knelpunt inkoop: de financiering van hulp voor jongeren die

na hun 18e nog hulp en begeleiding nodig hebben, stokt.

Versnellers project Maatpact
•

Elke gemeente heeft een lokaal
kernteam en een doorbraakteam.
De basis is aanwezig.

Elke gemeente bepaalt zelf aan welke knoppen ze
draait om meer maatwerk mogelijk te maken en in welk tempo.

Maatpact is van jou!

•

••••

gemeente in een breed gezelschap (van
functies en expertises) bekijken aan welke
knoppen de gemeente kan draaien om
nog meer maatwerk mogelijk te maken, te
leren van ervaringen tot nu toe en te leren
hoe je samen kunt blijven leren.

kosten/batenanalyse maken, leer de wet beter
kennen, leer collega’s hun expertise te delen en die
van anderen te vragen en tijdig op te schalen als dat
nodig is.

Ondersteuning is beschikbaar
vanuit het project. In fase 3 per
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•

De persoonlijke effectiviteit van
medewerkers vergoten, helpt. Leer een goede
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Versnellers doorbraak
voor onze inwoners

Bronnen:
• ervaring projectteam
•		 9 geleerde lessen fase 1
•		 Eindrapportage fase 2 IPW
•		 Rapportage 100 Maatwerkplanreizen ZonMw/IPW

••••

Kosten- en batenanalyse geeft de
professional veel inzicht en
onderbouwing.

Interne, morele en ethische dilemma’s kun
je helpen oplossen met behulp van de
waardendriehoek. Zo kun je aantonen dat
de doorbraak voor de inwoner het beste is,
dat het – ook financieel – de verstandigste
oplossing is én dat het mag van de wet.
(Niks willekeur, precedentwerking of buiten
de lijntjes kleuren.)

••••

Het Doorbraakbudget levert ‘snel geld’
en daarmee tijd om de oplossing alsnog via de
reguliere wegen te regelen.

•

Professionals (van dezelfde en verschillende organisaties) die elkaar beter leren kennen, komen samen
sneller tot een doorbaak en een goed plan.

••

Een goed onderbouwd doorbraakplan (vanuit de waardendriehoek) krijgt gemakkelijker
steun van alle betrokkenen.

•

Inwoners versnellen zelf de doorbraak. (Bijvoorbeeld door onderdak te vinden met hulp van het
eigen netwerk, een nieuwe baan te vinden…)
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(Volledig geanonimiseerd, feiten
aangepast om privacy redenen)

INSPIRERENDE

casus

WAT LEREN WE VAN DEZE ENE CASUS?

• Bestaanszekerheid éérst! De doorbraak voorkomt dat Joan en Frits hun huis kwijtraken – en
Frits zijn werk.
• De doorbraak kost meer dan de huidige situatie. Op korte termijn levert Maatpact financieel
nog niks op.
• De doorbraak kost minder dan de dreigende situatie die zomaar kan ontstaan als er niets aan de
huidige situatie verandert. Op langere termijn (12 maanden) levert Maatpact geld op.
Dat wil zeggen: dankzij Maatpact hoeft de gemeente minder méér geld uit te geven.
• Het Doorbraakbudget fungeert als ‘snel geld voor een oplossing die nergens in het systeem
staat’ en helpt zo de bureaucratie te doorbreken.
• De verantwoording vanuit de waardendriehoek laat zien waarom de doorbraak een
verstandige keuze is. Voor de inwoners én voor (het huishoudboekje van) de gemeente.

DE SITUATIE

Joan en Frits zijn echte verzamelaars. Hun huis staat vol met spullen. Zo vol, dat de GGD/Bemoeizorg heeft
gezegd dat het niet meer brandveilig is in hun huis. De situatie heeft al tot ongelukken geleid, waardoor Frits
met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Joan en Frits vinden het moeilijk om hulp
te accepteren. De woningcorporatie dreigt Joan en Frits uit huis te zetten als ze niets doen aan de hoeveel
heid spullen in hun huis. Maar dat is iets wat Joan en Frits zelf niet lukt. Met ondersteuning van een GGDmedewerker zijn Joan en Frits al een beetje begonnen met opruimen, maar het is niet te overzien voor hen
hoe ze dit zelf zouden moeten doen. Als de uithuiszetting doorgaat, is de kans aanwezig dat het Frits ook niet
meer lukt om zijn beschutte werkplek te behouden. Want uit ervaring weten we dat mensen zonder huis
ook moeilijk hun baan houden. En dan zijn Joan en Frits helemaal ver van huis.

DE DOORBRAAK

De gemeente vergoedt de opruimkosten door een in opruimen gespecialiseerd bedrijf en de container.
Joan en Frits kunnen thuis blijven wonen. Zij krijgen begeleiding in de vorm van bemoeizorg om een
soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.
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ONDERBOUWING VANUIT DE WAARDENDRIEHOEK
Rendement
Huidige situatie

Dreigende situatie

Doorbraak

Rendement

• Ambulancerit
• Ziekenhuiszorg
• POH
• Maatschappelijk werker
• Beschutte werkplek
begeleidingskosten
• Loonkostensubsidie
bij ziekte, vergoed
door UWV

• Ambulancerit spoed
• Ziekenhuiszorg
• POH
• Maatschappelijk werker
• Uitzetting uit huurwoning
• Verblijf maatschappelijke
opvang inclusief
begeleiding
• Loonkostensubsidie bij
ziekte vergoed door UWV

• Maatschappelijk werker
• Huishoudelijke hulp
• Bemoeizorg
• Beschutte werkplek
begeleidingskosten,
• 1.170 euro
opruimkosten uit
maatwerkbudget

Het verschil
tussen de kosten
voor het dreigende scenario en
de kosten voor
de doorbraak.

€ 33.960

€ 102.070

€ 45.154

€ 56.916

TOELICHTING:

• Onder huidige situatie staan de kosten die nú gemaakt worden voor zorg en ondersteuning.
• Als er niets aan de huidige situatie verandert, kan zomaar de dreigende situatie ontstaan.
De genoemde kosten onder ‘Dreigende situatie’ zijn de realistisch te verwachten kosten die
binnen 12 maanden gemaakt moeten worden wanneer wanneer de huidige situatie escaleert
tot dreigende situatie.
• De kosten onder ‘doorbraak’ zijn de kosten die nodig zijn voor zorg en ondersteuning om de
huidige situatie te verbeteren en escalatie te voorkomen.
• De kosten voor de doorbraak zijn hoger dan de kosten voor de huidige situatie. Op korte
termijn levert Maatpact nog geen geld op.
• De kosten onder doorbraak zijn lager dan de kosten voor de dreigende situatie. Op de langere
termijn (12 maanden) geeft de gemeente minder extra geld uit aan zorg en ondersteuning.
Namelijk € 56.916, het bedrag onder ‘Rendement’.

Betrokkenheid
We verwachten dat dit plan ervoor zorgt dat Joan en Frits meer ondersteuning toelaten en hierdoor hun
leven wat beter op de rit krijgen. Dit plan hebben we gemaakt met Joan en Frits samen, zij staan er dan ook
achter.
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Legitimiteit
Recht op huisvesting waarborgen (maatregelen op 3 gebieden); Het Europees Sociaal Handvest; Artikel 31:
Teneinde van de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te waarborgen, verbinden de
partijen zich maatregelen te nemen die erop zijn gericht:
1. de toegang tot adequate huisvesting te bevorderen.
2. dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen.
3. de kosten voor huisvesting binnen het bereik te brengen van een ieder die niet over voldoende
middelen beschikt

WAAROM LUKT HET NU WEL?

In de gemeente is het niet mogelijk om financiering te krijgen voor dingen als opruimkosten en containers.
Terwijl dit nou juist de doorbraak was die in deze situatie nodig was. Vanwege het doorbraakbudget dat
hoort bij de doorbraakmethode kan een professional binnen een dag geld inzetten als dat nodig is.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL…
Hoe realistisch zijn de verwachten kosten zoals berekend voor het dreigende scenario?
Het dreigend scenario geeft de te verwachte kosten voor de komende 12 maanden weer als er niets
verandert aan de huidige situatie. Deze kosten zijn gebaseerd op de maatschappelijke prijslijst van
de Effectencalculator. De inschatting van welke kosten te verwachten zijn, maken de uitvoerend
professionals van onze gemeenten samen met IPW op basis van ervaring. Het is geen exacte
wetenschap.
Hoe duurzaam is de Doorbraak?
Het doorbraakscenario is goed onderbouwd. Financieel met een kosten-/batenanalyse, vanuit de
wet en vanuit de betrokkenheid van de inwoner zelf. Alle betrokkenen geloven dat de doorbraak
het verschil gaat maken, ook op lange(re) termijn. Of dat ook werkelijk zo zal zijn, moet nog blijken.
Dit geldt overigens voor élke vorm van ondersteuning. Vooraf is nooit met zekerheid te zeggen dat
die het verschil gaat maken, op de korte en lange(re) termijn.
Het rendement van Maatpact is nu gebaseerd op een vergelijking tussen de kosten voor het
Doorbraakscenario en de te verwachten kosten voor het dreigende scenario (binnen12 maanden).
IPW heeft nog geen gegevens kunnen verzamelen over de duurzaamheid van de doorbraak
scenario’s, daarvoor is de Doorbraakmethode nog te kort in gebruik. In het algemeen kun je zeggen
dat het Doorbraakscenario in ieder geval in de eerste 12 maanden hogere extra kosten voorkomt.
Mocht een inwoner tóch terugvallen, dan ontstaat een nieuwe huidige situatie die weer kan
escaleren tot een dreigende situatie en waarvoor je een doorbraakscenario kunt bedenken.
Het inzetten van zorg en ondersteuning, in welke vorm of volgens welke methodiek dan ook,
is geen exacte wetenschap.
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Leren van véél casussen
5. Leren van maatwerkplanreizen
Met subsidie van ZonMw heeft IPW 100 maatwerkplanreizen uitgeschreven. De reizen laten zien wat er
precies gebeurt wanneer organisaties maatwerk willen toepassen. Waardoor lukt het wel (versnellende
factoren) en waardoor niet (verstorende factoren) en welke patronen zijn hierin te herkennen? De regio
Hart van Brabant heeft twintig van de honderd maatwerkplannen geanalyseerd.
IPW zal de rapportage begin juni opleveren. In dit document delen we alvast enkele bevindingen op
hoofdlijnen.
Vier patronen:
• De Doorbraak ligt snel bij de juiste mensen en wordt goedgekeurd.
• Eén partij ligt dwars (en vindt altijd een argument om het gevraagde maatwerk af te wijzen).
• Elke betrokken partij wijst één voor één af. Geen enkele partij neemt het voortouw of de
verantwoordelijkheid. Dat gebeurt pas nadát er een crisis is ontstaan – en dan lukt het regelen van de
doorbraak vaak binnen 24 uur.
• Er wordt niet echt een keuze gemaakt. Professionals zijn het niet eens over het doorbraakplan en
daardoor komt er niet eens een plan.
Belemmeringen en versnellers
De maatwerkplanreizen geven inzicht in de belemmerende factoren en versnellers voor het creëren
van maatwerk. Deze zijn verwerkt in het overzicht van belemmeringen en versnellers voor Maatpact op
pagina 4-8.
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Leren van véél casussen
6. Leren van monitoring en data-analyse
Dankzij monitoring en data-analyse ontdekken we patronen in de Maatpact-casussen. We onderzoeken
welke elementen de situatie van de inwoners uitzichtloos maken, wat de doorbraak is en wat de kosten en
baten van de doorbraak zijn.
Uit analyse van de eerste 51 casussen uit fase 1 kwam een helder beeld naar voren: in uitzichtloze situaties
zitten steeds dezelfde ingrediënten. We zagen vier combinaties van ingrediënten die we ‘giftige cocktails’
zijn gaan noemen. Omdat de ingrediënten op zichzelf het welbevinden van inwoners al vergiftigen – en
elkaar daarin ook nog eens versterken.
Analyse van de casussen uit fase 2 bevestigt dit beeld.
Aan de gemeente de taak om de giftige cocktails onschadelijk te gaan maken, in samenwerking met
maatschappelijk partners en externe organisaties, zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en
zorgverzekeraars.

GIFTIGE COCKTAILS

Cluster 1:
		

GGZ, Woonproblematiek, Kinderen,
Niet passende begeleiding/ondersteuning

Cluster 2:

Jeugdzorg, Woonproblematiek, Kinderen

Cluster 3:

Schulden, Woonproblematiek, Kinderen

Cluster 4:

GGZ, Woonproblematiek, Geen uitkering

WOONPROBLEMATIEK IS ALTIJD ONDERDEEL VAN DE GIFTIGE COCKTAIL

Reden genoeg om de aard, verschijningsvorm en mogelijke oplossing van dit ingrediënt als eerste
onder de loep te nemen. Lees de toelichting op pagina 16-20.
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In onderstaand overzicht is geel gemarkeerd welke doorbraken direct te maken hadden met
woonproblematiek en inkomen (bestaanszekerheid).

Eén casus uit de categorie ‘overig’ uit figuur 6 had een doorbraak op bestaanszekerheid in de vorm van
‘medehuurderschap’, waardoor een inwoner tóch in haar huis kon blijven wonen.
Pagina 15 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021

FASE 2:
66% VAN DE CASUSSEN DRAAIT
OM BESTAANSZEKERHEID
40 van de 61 casussen uit
fase 2 hebben een doorbraak
op wonen/inkomen
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Voor meer impact

Ook in fase 1 zagen we al dat een groot deel van het doorbraakbudget werd besteed aan een passende woning
(Pagina 3 UPDATE bestuur – management – beleid december 2020):
Besteding doorbraakbudget

Bijna de helft gaat op
aan bestaanszekerheid
in de vorm van een
‘passende woning’.

Totaal € 102.000

Alle andere uitgaven
€ 46.000

€ 56.000

(B&B, hotel, tijdelijke woning,
huurachterstand betalen)

Onder meer kosten voor peuteropvang
(die beter past dan gespecialiseerde
begeleiding in een instelling), Ongecon
tracteerde hulp (voor een vrijgevestigde
aanbieder), Budgetcoach, Schulden
regeling of bijzondere medische kosten.

HOE WERD HET DOORBRAAKBUDGET TIJDENS FASE 2 INGEZET?
Geel gemarkeerd: inzet op inkomen/wonen (bestaanszekerheid)

Pagina 16 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021
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Leren van véél casussen
7. Inzoomen op woonproblematiek
Woonproblematiek is een ingrediënt van alle giftige cocktails. Alle reden om in te zoomen op dit probleem.

WAARUIT BESTAAT WOONPROBLEMATIEK?

•
•
•
•

Passend en betaalbaar huis is niet te vinden of niet beschikbaar
Huurachterstand
Dreigende uithuiszetting
Bewoner moet uit de huidige woning

Als we niets doen eindigt een inwoner, een huishouden of een gezin op straat. Met alle zorgen en hoge
kosten van dien.

HOE ONTSTAAT DEZE WOONPROBLEMATIEK?

Huisuitzettingen komen zelden uit de lucht vallen. 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. Een eerste analyse van 39 casussen uit fase 1 en 2 levert onderstaand beeld van de oorzaken
op. In de 39 casussen speelde woonproblematiek zó’n grote rol dat de inwoner(s) op straat dreigden te
komen staan.
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VERDER INZOOMEN OP DE OORZAKEN

De rode woonfuik - URGENT
• Analyse van 39 situaties;
• Leidt tot een crisis: inwoners dreigen op straat te komen staan.

Pagina 24 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021

Wat leren we hieruit?
• Een woonprobleem begint vaak in een ander domein. (Psychische klachten leiden tot verlies van werk en
inkomen, wat weer leidt tot huurachterstand en uiteindelijk tot dreigende uithuiszetting. Of een scheiding
wordt een complexe scheiding en leidt tot een onhoudbare situatie thuis, waardoor een deel van het
gezin een andere woning nodig heeft.)
• Woonproblemen kunnen vaak voorkomen worden door (beheersbare) problemen in een ander domein
op te lossen of beheersbaar te houden.
• Een levensgebeurtenis zet de (beheersbare) problemen die er al waren ineens op scherp (scheiding,
overlijden, ziekte, verlies inkomen). Dit kan iedereen overkomen en het kan onverwacht gebeuren.
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OORZAKEN DIE INWONERS IN DE FUIK HOUDEN

Dit verschilt (uiteraard) per casus.

• Soms: persoonlijke knelpunten. Inwoners zijn de Nederlandse taal niet voldoende machtig, kunnen geen
hulp accepteren of het lukt hen niet zich aan gemaakte afspraken te houden.
• Vaker: professionele knelpunten. Er was niet één professional die de regie en het overzicht in een casus
had. Of de verschillende professionals waren het niet eens over de aanpak.
• Het vaakst: systemische knelpunten. Het huishouden had (onterecht of niet) geen toegang tot een
bepaalde voorziening, zoals een urgentieverklaring of een beschermd wonen-plek. Of het aanbod van
woningen in het algemeen, op een bepaalde plek of met een bepaalde indicatie, matchte niet goed met
de vraag van het huishouden.

VERDER INZOOMEN OP DE OORZAKEN

De oranje woonfuik - light

• Analyse van 12 situaties;
• Het woonprobleem leidt niet direct tot een crisis maar wel tot andere problemen waar de inwoner
ongelukkiger van wordt en die (extra) zorg en ondersteuning vereisen.

Pagina 26 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021
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WAT KUNNEN EN MOETEN GEMEENTEN MET DE FUIK VAN WOONPROBLEMATIEK?
1. Preventie: Waar liggen mogelijkheden om te voorkomen of eerder te signaleren als gemeente?
Niet elk stel dat uit elkaar gaat belandt in een complexe
scheiding met een onveilige thuissituatie voor de kinderen als
gevolg. Niet iedereen met psychische problemen veroorzaakt
zodanige overlast dat uiteindelijk uithuiszetting dreigt…
Professionals moeten goed kunnen inschatten of een
probleem de bestaanszekerheid kan gaan bedreigen en zal
escaleren, mogelijk zelfs tot een uitzichtloze multiproblem
situatie. Hoe beter dat lukt, hoe meer inwoners we uit de
woonfuik kunnen houden. Zonder de situatie van inwoners
nodeloos te problematiseren.
Vragen die gemeenten verder helpen: wat hebben
professionals hiervoor nodig? Een risicoprofiel? Checks in de
werkprocessen die alarmbellen laten afgaan als dit nodig is?
Leren van de doorbraken voor complexe en uitzichtloze
situaties?
In het sociaal domein wil je preventief werken. Een inwoner
krijgt pas urgentie van de woningcorporatie in een noodsituatie. Te laat voor bijvoorbeeld de ouder in een problematische
scheiding die geen woning kan vinden voor zichzelf en de
kinderen. Het gevolg: doordat ze gedwongen bij elkaar blijven
wonen lopen de spanningen zo hoog op dat de situatie
onveilig wordt en de school een melding doet bij Veilig Thuis.
Vragen die gemeenten verder helpen: hoe kun je woonproblematiek en multiproblematiek binnen het sociaal domein met
elkaar verbinden in strategie, beleid en werkprocessen?

URGENTIE

is een punt apart:
• Urgentie gaat nu via WIZ en is
gebaseerd op domein wonen.
• Preventief werken binnen het
sociaal domein betekent dat je
inwoners aan een huis wilt kunnen
helpen vóórdat het escaleert. Om
dat mogelijk te maken moeten
sociaal domein en domein wonen
samenwerken.
• Of urgentie zal ontstaan is te
voorspellen op basis van de rode
woonfuik.
• Het helpt als alle negen gemeenten
dezelfde definitie voor urgentie
gaan hanteren, het proces
vereenvoudigen.
• Integraal kijken en werken is erg
moeilijk. Maar het móet om een
oplossing voor inwoners dichterbij
te brengen.

Woonproblematiek leidt tot andere problemen in andere domeinen. Vragen die gemeenten verder helpen:
als een dak boven je hoofd gegarandeerd moet worden, in welke volgorde moet je de problemen die spelen
dan oplossen? Of liever nog: wat is de samenhang tussen de problemen en is er een oplossing die meerdere
problemen oplost? Hoe kom je tot andere oplossingen als een passende woning niet beschikbaar is? Denk
aan mensen die willen samenwonen maar dit niet doen vanwege de gevolgen van de kostendelersnorm en
veranderingen van toeslagen of uitkering. Of geld beschikbaar stellen om de woning tóch passend te maken,
een reden te vinden waarom iemand tóch in de woning kan blijven wonen, andere vormen van wonen in
groepen mogelijk maken, verhuizen naar andere gemeente met zekerheid van continuïteit van uitkering of
het eerder aanvragen van urgentie mogelijk maken.
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2.		Regionale samenwerking: kunnen we krachten bundelen als regio? Uitwisseling en
samenwerking?
Wonen is een lokale verantwoordelijkheid. Welke oplossingen zien de individuele gemeenten? Kunnen we
kennis en krachten bundelen, bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke maatwerktafel, verbinding met het
matchingspunt van Weer Thuis, het regelen en toekennen van urgentie in samenwerking met de woning
corporaties, noodwoningen voor probleemhuishoudens?

Pilot Logeerwoning (Gilze-Rijen)
In Rijen houdt woningcorporatie Leystromen een gemeubileerde
huurwoning vrij voor inwoners die nú een veilige woonplek nodig hebben.
Die mogen er drie maanden gratis wonen – en als het niet anders kan nog
drie maanden langer. In die tijd zoeken (en vinden!) de inwoners samen met
de gemeente en Leystromen een duurzame oplossing.

INSPIRERENDE

oplossing

Gemeente Gilze-Rijen deed in 2020 een pilot met een logeerwoning. Deze wordt wegens succes verlengd
tot 2022. De gemeente Tilburg doet nu ook mee.

KOSTEN: € 10.000 PER JAAR

De ABG-gemeenten huren de woning van woningcorporatie Leystromen. Van de huurkosten (€ 12.000
per jaar, inclusief gas, water en licht) neemt Leystromen € 2.000 voor haar rekening.

WAT LEVERT HET OP?

Dankzij de Logeerwoning kunnen we duurdere zorg voorkomen: Maatschappelijke Opvang (gemiddeld
€ 12.000 per persoon per maand) en uithuisplaatsing van minderjarige kinderen (gemiddeld € 50.000
per kind).
Lees de complete toelichting op de Pilot Logeerwoning.

3. Bureaucratie: welke regels hebben een ongewenst effect? Waar heb je als gemeente
invloed op en wat kun je doorbreken?
Vragen die gemeenten verder helpen: welke afspraken pakken nadeliger uit dan de bedoeling is? (Denk aan
de kostendelersnorm die in de weg staat dat meerdere mensen een huis delen, of andere combinaties van
uitkeringen en samenwonen, het gat in inkomen dat ontstaat als je bij een verhuizing opnieuw een uitkering
moet aanvragen bij de nieuwe gemeente en de eerste uitbetaling 8 weken op zich laat wachten – dan kún je
niet naar een betaalbaarder huis in een krimpgebied vertrekken.)
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Leren van véél casussen
8. Inzoomen op Inkomen
Zoals we de woonfuik in beeld hebben gebracht, gaan we onderzoeken of er ook zoiets bestaat als een
inkomensfuik. Een eerste blik op de casussen uit fase 1 en 2 leert ons alvast dat dit de ingrediënten zijn van
problemen met inkomen:
• Het inkomen is te laag;
• Er is geen geld voor noodzakelijke uitgaven (mensen hebben geen financiële reserves meer,
bijvoorbeeld een buffer voor medische kosten of een bekeuring);
• Er zijn schulden waar mensen onmogelijk uit kunnen komen.
In fase 3 willen we onderzoeken waardoor een inkomen te laag is, welke noodzakelijke uitgaven en schulden
inwoners met een onoplosbaar inkomensprobleem opzadelen, hoe dit komt en welke mogelijkheden
gemeenten hebben om inwoners met een laag inkomen uit de financiële problemen te helpen en te
houden.
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Leren van véél casussen
9. Kosten en besparingen
HOEVEEL GELD GAAT ER OM IN MAATPACT?
• De totale kosten in de figuur hieronder zijn gebaseerd op de kosten-/batenanalyse van 49 casussen.
• De doorbraakscenario’s kosten de gemeenten € 242.963,22 méér dan het totaal van de huidige 				
scenario’s.
• Dankzij de doorbraakscenario’s geven de gemeenten minder méér geld uit aan dreigende scenario’s,
namelijk € 668.447,94.
• Het dreigend scenario ontstaat als er niets aan de huidige situatie verandert en deze (verder) escaleert.
Het Doorbraakscenario verandert iets aan de huidige situatie en voorkomt (verdere) escalatie, zodat de
dreigende situatie geen waarheid wordt.

Pag 11 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021
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WAAR KOMT HET GELD VOOR DE DOORBRAAK VANDAAN?
• De Doorbraak wordt niet alleen gefinancierd uit het Doorbraakbudget. Alle financieringsstromen
(onder meer vanuit Jeugdwet, Wmo, Wet langdurige zorg) zijn nodig (zie figuur 2 hieronder).
• Het Doorbraakbudget is ingezet op 20 van de 49 doorgerekende casussen.
• Bij de meeste casussen volstaan de reguliere financieringsstromen en bestaande wetten en regels om een
doorbraak mogelijk te maken.
- Er ‘mag’ meer van de wet dan we denken.
- Uitvoerend professionals zijn vaak niet op de hoogte van alle reguliere mogelijkheden. De samen
werking met IPW en met interne collega’s van andere domeinen leert dat er meer kan dan zij denken.
- De maatwerkoplossing gaat niet altijd over geld, maar ook over snel handelen. (Voorbeeld: vanuit het
maatwerkbudget alvast een eerste maand uitkering verstrekken om geldproblemen te voorkomen. Je
weet dat de uitkering verstrekt zal worden, maar de inwoner heeft geen geld om de tijd die het
doorlopen van de procedure kost zonder inkomen af te wachten. Dan raakt de inwoner mogelijk al in
de schulden.)

Pagina 11 Rapport Maatpact fase 2, IPW, mei 2021
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Wat vragen we van jou?
MAATPACT IS DOEN EN DAARVAN LEREN. MAAR WAT MOETEN DE GEMEENTEN DOEN?
In juni houden we in elke gemeente een sessie voor een breed gezelschap. Van bestuurder tot uitvoerend
professional en van Werk & Inkomen tot Wonen en Zorg: we willen iedereen aan tafel die nodig is om:
•
•
•
•
•

Bij multiproblematiek daadwerkelijk éérst te investeren op bestaanszekerheid;
De giftige cocktails onschadelijk te maken;
Integraal kijken en werken voor alle domeinen mogelijk te maken;
De menselijke maat weer de boventoon te laten voeren;
Geleerde lessen te vertalen naar strategie, beleid en uitvoering – en zo te werken aan het sociaal domein
van de toekomst: met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie.

Samen gaan we na aan welke knoppen een gemeente zelf kan draaien en hoe ze dat zou kunnen doen.
En we plannen een vervolg, want met één sessie zijn we er niet: hoe willen de gemeenten fase 3
(tot 1 april 2022) gebruiken om maatwerk nog meer onderdeel te maken van het dagelijks werk?
En welke ondersteuning willen ze daarbij van de projectcoördinator, de communicatieadviseur en IPW?

WAT KUN JE DOEN?

•
•
•
•
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Deze informatie op je laten inwerken;
Deelnemen aan de sessie;
Je ambtenaren en collega’s ondersteunen in het to-do lijstje hierboven;
Energie en prioriteit aan Maatpact te geven.
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