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HEMELSE MODDER 
Een transformatie in het maatschappelijk domein betekent een andere manier 
van denken en doen. Voor bestuurders en beleidsmakers, voor professionals en 
vrijwilligers én voor inwoners voorop. Samen gaan we de participatiemaatschappij 
in Zaanstad vorm geven. Voor mij is het belangrijk om daarbij echt te leren van de 
praktijk, van de mensen om wie het gaat. Het actieonderzoek Hemelse Modder is 
bij uitstek de manier om te leren door te participeren. 

Wat voor mij duidelijk naar voren komt in Hemelse Modder is dat mensen, ook 
als ze veel problemen hebben, hun oplossing het liefste zelf willen regelen. Het 
gaat er dus niet om dat mensen niet zelfredzaam of verantwoordelijk willen zijn. 
Of dat we een ambtenaar de opdracht moeten geven om achter de voordeur van 
inwoners hun zelfredzaamheid te gaan stimuleren. Het gaat er om hoe we als 
overheid en als professionals in de ondersteuning goed aansluiten op wat mensen 
zelf al kunnen en graag willen. 

Een andere belangrijke les is dat mensen die met meerdere problemen kampen, 
zich vaak het meest geholpen voelen als zij overzicht krijgen over hun leefsituatie. 
Om vervolgens een eerste stap te kunnen zetten om hun bestaanszekerheid te 
borgen, denk daarbij aan veilige huisvesting of een betere financiële situatie. Pas 
dan kunnen zij de regie op hun leven daadwerkelijk op zich nemen en stappen 
zetten naar hun eigen perspectief. 

Misschien wel de meest indringende les voor mij gaat over de behoefte aan, 
of beter: de noodzaak tot maatwerk. Natuurlijk zien we allemaal het belang van 
maatwerk. Maar door dit rapport realiseer ik me eens te meer hoe moeilijk dit 
is. Hoe legitimeer je de nodige uitzonderingen op het bestaande beleid? En hoe 
zorg je voor genoeg ruimte en geef je tegelijkertijd houvast aan professionals die 
maatwerk moeten bieden? 

Met Hemelse Modder hebben we praktische kennis opgedaan, met de voeten 
in de modder. We hebben handvatten meegekregen voor de benadering van 
huishoudens met meervoudige problematiek, zogenaamde olifantenpaadjes. Dit 
is voor mij als wethouder heel waardevol: het geeft nieuwe inzichten in de manier 
waarop we onze lokale participatiemaatschappij moeten gaan ontwerpen en 
bouwen. 

Ik wil u vooral vragen u te laten inspireren door dit onderzoek, te laten fascineren 
door de praktijk en daar uw eigen lessen uit te trekken.

Corrie Noom
Wethouder Maatschappelijke ondersteuning en welzijn, 
Jeugd en Onderwijs



TRANSFORMEREN VOOR GEVORDERDEN  
IN HET MAATSCHAPPELIJK DOMEIN



TRANSFORMEREN VOOR 
GEVORDERDEN IN HET 
MAATSCHAPPELIJK DOMEIN 
ACTIEONDERZOEK HEMELSE 
MODDER ZAANSTAD 

INSTITuuT VOOR PubLIEKE WAARDEN / EELKE bLOKKER



COLOFON

Onderzoek van het Instituut voor 

Publieke Waarden in opdracht van de 

gemeente Zaanstad.

Auteur: Eelke Blokker (Instituut voor 

Publieke Waarden)

Meer informatie over Hemelse Modder? 

eelke@publiekewaarden.nl of  

saskia.man@zaanstad.nl

Grafisch ontwerp en illustraties: 

ZinOntwerpers (Zwolle)

Druk: Zalsman (Zwolle)

Oplage: 1000 exemplaren

© MAART 2013

Alles uit deze uitgave mag worden 

gebruikt. Wilt u delen hieruit kopiëren? 

Neem dan even contact op met de 

auteur of de gemeente Zaanstad.

INSTITUUT VOOR
PUBLIEKE
WAARDEN



INHOuD
INLEIDING 7

VERANTWOORDING 9

DEEL I: TRANSFORMEREN VOOR GEVORDERDEN 11

1. ANALYSE VAN DE PLANNEN ZELF (KWANTITATIEVE ANALYSE) 13

2. ANALYSE VAN DE ERVARINGEN (KWALITATIEVE ANALYSE) 23

2.1 Benadering en bejegening 25

2.2 Maatwerk 29

2.3 Zorg dichtbij 32

2.4 Ontsluiten van zelfredzaamheid 37

2.5 Ingang en eigenaarschap 41

2.6 Informatiepositie 44

2.7 Improductieve bureaucratie  46

 Resumé 50

3. DE TRANSFORMERENDE GEMEENTE: EEN MODEL 53

4. DE LERENDE GEMEENTE: BOTTOM-UP BELEIDSONTWIKKELING 59

 OVER DEEL II 62

DEEL II: CASuSbESCHRIJVINGEN 65

 INLEIDING BIJ DEEL II 67

1. EEN EMOTIONELE TOMBOLA  69

2. EEN ARBEIDERSGEZIN 83

3. EEN MULTIPROBLEEMGEZIN MET 1 ÉCHT PROBLEEM 97

4. HOE DAN OOK HECTISCH: EEN ALLEENSTAANDE MOEDER VAN VIER 109

5. EEN WANKEL KAARTENHUIS 121

6. ONMACHTIGE OPVOEDERS EN HUISHOUDERS 131

7. EN DAN BEN JE GEEN LEERLING MEER 143

8. BANG IN JE EIGEN HUIS 155

9. MET SCHONE LEI UIT DE WSNP, OF TOCH NIET? 165

10. EEN MISKEND CHRONISCH ZIEKE EN EEN ONVERWERKT VERLEDEN 177

LITERATUURLIJST 191



6 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H4. De lerende gemeente 



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Inleiding 7

INLEIDING
Zaanstad staat aan de vooravond van een reusachtige, risicovolle 

en tegelijk prachtige, fundamentele operatie. Net als alle andere 

Nederlandse gemeenten. De rijksoverheid decentraliseert belang-

rijke onderdelen van de centrale verzorgingsstaat naar gemeen-

ten. Betaalbare en hoogwaardige zorg en sociale zekerheid krijgen 

het beste dichtbij burgers vorm. Vooral als het om de onderdelen 

gaat die moeten bijdragen aan de maatschappelijke en economi-

sche participatie van burgers. 

Daarom wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd in de Wet Zorg 

voor Jeugd. De Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandi-

capten (Wajong) en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wor-

den, met de Wet Werk en Bijstand (WWB), samengevoegd in één 

nieuwe Participatiewet. Delen van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (Awbz), zoals de functies Begeleiding en Persoonlijke 

Verzorging, worden toegevoegd aan de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo). In het Regeerakkoord Rutte-Asscher 

en de CPB-doorrekening staat bovendien dat de Awbz-functie 

Dagbesteding “als zodanig wordt geschrapt.” Wat inhoudt dat 

de middelen voor die functie straks decentraal (grotendeels) niet 

meer beschikbaar zijn. Waardoor de facto de druk op de (beschik-

bare middelen in de) Participatiewet toeneemt.

Op alle te decentraliseren onderdelen krijgen gemeenten minder 

geld voor de uitvoering. Het recht op zorg van individuele burgers 

vervalt en wordt vervangen door een zorgplicht van de gemeente 

op basis van het compensatiebeginsel. Kenmerkend aan deze 

kostenbeheersingsoperatie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

introductie van het Persoonsgebonden Budget (Pgb, 1996) en de 

Zorgverzekeringswet (Zvw, 2006), is dat niet meer het individu als 

klant en de kracht van de markt voorop staan. Nee, het individu 

als burger en de kracht van de samenleving moeten deze operatie 

laten slagen. 
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En daarmee zijn we tot de kern gekomen van de geweldige opgave 

waarvoor de gemeente Zaanstad de komende jaren staat: ze moet 

niet alleen een stelselwijziging doorvoeren, maar ook een nieuwe 

organisatie inrichten en bezuinigingen realiseren. Voorwaardelijk 

aan het succes van die relatief technocratische opdracht is dat bur-

gers zich op een andere manier gaan verhouden tot die lokale ‘par-

ticipatiestad’. En dat frontlijnprofessionals anders gaan werken. 

Dat de instellingen waarin zij werken nieuwe samenwerkingsver-

banden organiseren. Dat belangen, bedoelingen, bevoegdheden 

en beleid elkaar zullen versterken. Kortom: Zaanstad zal niet alleen 

een transitie vormgeven, maar ook een transformatie. Dit onder-

zoek “Hemelse Modder” levert vooral input voor dat laatste. 
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VERANTWOORDING
Hemelse Modder is een actieonderzoek. Dat wil zeggen dat we door het daadwer-
kelijk oplossen van problemen kennis ontwikkelen. Dit is een gedurfde manier van 
onderzoek en van beleidsontwikkeling. Omdat we weten dat ieder beleid niet alleen 
gewenste effecten oplevert, die vooraf voorspeld waren. In de praktijk ontstaan ook 
ongewenste effecten, die niet voorzien en niet zo bedoeld zijn. Zelfs het beste en 
slimste beleid produceert dus niet alleen maar witte zwanen, om een beeldspraak 
van Karl Popper1 te gebruiken. Het produceert ook zwarte zwanen. 

Dit actieonderzoek heeft betrekking op Zaanse huishoudens met meerdere proble-
men. Zodra je in de praktijk stapt van burgers die met een aantal problemen tege-
lijkertijd kampen, zal je die zwarte zwanen hoe dan ook tegenkomen. Veel eerder 
dan wanneer je bijvoorbeeld kijkt welke uitwerking beleid in de praktijk heeft van 
mensen die maar één vraag tegelijk hebben aan de overheid. Met dit actieonderzoek 
wil Zaanstad leren van de witte én zwarte zwanen van het huidige sociale beleid. 
Daarmee stelt Zaanstad zich bewust kwetsbaar op. De gemeente is immers nu ook 
al verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke onderdelen van zorg en so-
ciale zekerheid. Zaanstad acht deze vorm van reflexiviteit echter nodig om te weten 
hoe de decentralisaties eraan kunnen bijdragen om van die zwarte zwanen, witte te 
maken en de witte zwanen nog mooier. We weten immers dat deze huishoudens met 
meerdere problemen geen uitzondering zijn. 

In tien zeer uiteenlopende huishoudens waarvan bekend is dat zij meerdere sociale, 
financiële en / of gezondheidsproblemen tegelijkertijd hebben, is op de bank en 
aan de keukentafel casusonderzoek gedaan. Vijf van die huishoudens wonen in 
Assendelft/Saendelft. Vijf in Zaandam-Zuid. In dit onderzoek geldt het perspectief 
van het huishouden in alle opzichten als vertrekpunt. Om met Barry Schwartz2 – een 
bekende Amerikaanse hoogleraar in Social Theory & Social Action – te spreken, be-
schouwen we de mensen die onderdeel zijn van dit onderzoek als rationele wezens 
die in beginsel in staat zijn om hun eigen belang en competenties te bepalen. Dat 
betekent dat de beleving van de huishoudens als werkelijk wordt beschouwd. Die 
beleving is niet klakkeloos aangenomen of overgenomen. Hij is door de onderzoeker 
structureel bevraagd en beoordeeld. ‘Werkelijk’ is bovendien iets anders dan ‘waar’. 
Dit onderzoek is er niet op gericht om een theoretisch relevante en generaliseerbare 
‘waarheid’ (ofwel substantiële kennis) te produceren. “Hemelse Modder” is erop uit 
om, vanuit de ervaring en beleving van tien huishoudens met meerdere problemen, 
praktisch relevante inzichten te produceren die kunnen worden gebruikt tijdens de 
transformatie. Om die inzichten nog iets meer duiding te geven dan alleen op basis 
van de tien cases mogelijk is, worden ze in het onderzoeksverslag gelardeerd met 
inzichten uit relevante literatuur.

�� .DUO�3RSSHU���������������ZDV�HHQ�2RVWHQULMNV�%ULWVH�¿ORVRRI�GLH�DOJHPHHQ�ZRUGW�EHVFKRXZG�DOV�HHQ�
YDQ�GH�JURRWVWH�ZHWHQVFKDSV¿ORVRIHQ�YDQ�GH���H�HHXZ�

�� 6FKZDUW]��%��HW�DO��3UDFWLFDO�:LVGRP��WKH�ULJKW�ZD\�WR�GR�WKH�ULJKW�WKLQJ��1HZ�<RUN���������SDJ�����
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Achter de voordeuren van de tien huishoudens hebben zij ons dus verteld over 
de problemen waarvan zij zelf vinden dat zij die hebben. Zij verhaalden over het 
perspectief, dat zij voor ogen hebben, dat door die problemen niet bereikt kon 
worden. Daarna hebben zij hun eigen plan gemaakt om die problemen op te lossen. 
Dat persoonlijke actieplan hebben we vervolgens gepoogd te realiseren. Sommige 
onderdelen van die plannen zijn heel goed gelukt. Bepaalde dingen zijn stukgelopen. 
Precies in die ervaringen zitten de lessen van “Hemelse Modder”. Wat kunnen we 
van deze burgers met meerdere problemen verwachten? Staan er regels in de weg? 
Welke praktijken werken? Welke niet? Op welke punten kunnen we beleid verbeteren 
of vereenvoudigen om dichterbij de beleving van burgers te komen? Hoe zorgen we 
ervoor dat professionals maatwerk (kunnen) leveren? 

Alle problemen, perspectieven, plannen en ervaringen met het oplossen van 
problemen zijn opgetekend in geanonimiseerde individuele casusbeschrijvingen. 
Die beschrijvingen werden gededuceerd uit de verhalen die huishoudens ons zelf 
vertelden. Zij vormen deel II van dit onderzoeksverslag. Wie dichterbij de beleving 
van de huishoudens wil komen, leest die beschrijvingen. Deze narratieven kunnen in 
de toekomst ook dienen als empirisch leermateriaal voor professionals en beleids-
makers in het transformerende sociale domein.

De tien cases tezamen zijn in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin geanalyseerd. 
Die analyse is uitgewerkt in deel I. Dit deel leidt in de eerste plaats tot het inzicht 
dat het legitiem inzetten van zorg ondersteuning en de betrokkenheid van huishou-
dens bij het oplossen van hun eigen problemen op gespannen voet kunnen staan 
met elkaar. Ten tweede vonden we een zevental ‘stapstenen’ waarlangs Zaanstad 
de transformatie vorm kan geven en via die route een brug kan slaan tussen de 
leefwereld van huishoudens met meerdere problemen en het systeem van zorg en 
ondersteuning. 

Alle inzichten, routes en principes in dit onderzoeksverslag zijn als het ware 
opgetild vanaf de straat. “Hemelse Modder” is in die zin bottom-up beleidsontwik-
keling. Maar niet alle rijkheid en schakeringen van de lessen die wij leerden met 
dit onderzoek waren te vertalen in beleidsmatige inzichten, een route of in een 
model. Simpelweg omdat we een zeer complexe werkelijkheid onderzocht heb-
ben; en modellen altijd een vereenvoudiging zijn van de werkelijkheid. Een groot 
deel van die rijkheid is terug te lezen in de casusbeschrijvingen in deel II van dit 
onderzoeksverslag.
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DEEL I. TRANSFORMEREN VOOR 
GEVORDERDEN
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ANALYSE VAN DE PLANNEN ZELF 
(KWANTITATIEVE ANALYSE)
Ieder huishouden heeft zijn eigen plan gemaakt om de problemen 

op te lossen die, naar hun mening, hun eigen perspectief in de 

weg zouden staan. In veel van die plannen benoemen de huishou-

dens enkele problemen en bijbehorende oplossingen die voor een 

doorbraak zouden moeten zorgen, zodat zij hun andere problemen 

zelf weer (beter) aan kunnen. Een voorbeeld van zo’n doorbraak is 

een huishouden dat in een praktisch onbewoonbaar huis woont, 

waardoor de spanningen zo nu en dan hoog oplopen. Zij verwach-

ten dat als ze een nieuw thuis weten te bemachtigen, die span-

ningen voor het overgrote deel zullen verdwijnen.  ZIE OOK CASUS-

BESCHRIJVING 3 “EEN MULTIPROBLEEMGEZIN MET 1 ÉCHT PROBLEEM” 

Ook zijn in de plannen oplossingen terug te vinden die de huis-

houdens naar eigen zeggen zelf kunnen uitvoeren, of onder eigen 

regie kunnen vormgeven. Het zoeken naar (vrijwilligers)werk is 

iets waarvan een aantal van deze mensen vindt dat ze dat zelf 

moeten en kunnen doen. Er zijn daarnaast oplossingen waarvoor 

ze een professional of een voorziening nodig hebben die hen lan-

gere tijd ondersteunt (compenseert). Bijvoorbeeld in de vorm van 

budgetteren, een Persoonsgebonden Budget (Pgb) of een aange-

paste woning. Tenslotte zien we dat er problemen zijn die om een 

tijdelijke professionele interventie vragen, zoals een behandeling 

voor fysieke of psychiatrische klachten.

Dat heeft geleid tot het onderstaande model, waarin we de plan-

nen van de tien huishoudens telkens hebben uitgedrukt (zie deel 

II). In de praktijk van deze huishoudens bleek dit een hanteerbaar 

ontwerp om in één oogopslag overzicht te krijgen over alle proble-

men, inzicht te hebben en houden in de aard van de oplossing van 

het probleem en daarin prioriteit aan te brengen.

1.
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FIGUUR 1: OVERZICHT, INZICHT, UITZICHT

 

Wat opvalt aan de perspectieven die de huishoudens voor zichzelf 

schetsen, is dat ze allemaal op zoek zijn naar één ding. En dat is 

bestaanszekerheid. Die zekerheid is door allerlei omstandigheden 

en problemen in gevaar gekomen. En daarom hebben ze een plan 

nodig. Voor de één komt die bestaanszekerheid tot uitdrukking in 

financiële degelijkheid, voor de ander is dat het behoud van een 

vrijwilligersbaan die past als een jas, of een gezonde woning. 

Het aantal domeinen waarop mensen problemen ervaren of on-

dersteuning (nodig) hebben, loopt uiteen. De meest voorkomende 

problemen in de huishoudens zijn te weinig inkomen (zeven keer), 

financiële problemen (zes keer) en een gebrek aan overzicht over 

al hun problemen (zes keer). Maar wat vooral opvalt is de diver-

siteit van problemen achter de voordeur. Er werden maar liefst 

zestien verschillende typen problemen geïdentificeerd. 
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AANWEZIGE VOORZIENINGEN EN / OF PROBLEMEN
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Als we niet alleen de vraag stellen welke problemen mensen heb-

ben, maar daaraan de vraag toevoegen welke ze als eerste willen 

oplossen, dan worden de verschillen groter. In de tabel hieronder 

is ingezoomd op de probleemgebieden waaraan mensen de eerste 

prioriteit geven. Het is duidelijk dat financiën (vijf keer), wonen 

(vier keer) en het gebrek aan overzicht over alle problemen (vijf 

keer) de drie belangrijkste domeinen zijn waarop de huishoudens 

snel een doorbraak nodig hebben. Problemen op die drie gebie-

den zijn in grote mate bepalend voor hun wankele bestaanszeker-

heid. En om die reden zijn die drie meest genoemde prioritaire 

problemen in de huishoudens.

prioritaire problemen
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Als we kijken naar de aanwezige problemen die mensen het vaakst 

naar eigen zeggen (deels) zelf op kunnen lossen, dan zien we ande-

re uitschieters. Het vinden van werk en het oplossen van ‘gedoe’ 

met instanties (bureaucratische problemen) worden het meest 

genoemd als problemen die mensen op eigen kracht aan zouden 

kunnen. Maar ook het verkrijgen van informatie die nodig is om 

goed gebruik te maken van bepaalde voorzieningen, het vinden 

van een opleiding of het verwerven van meer inkomen worden 

vaker genoemd. Evenals het zelf voeren van regie over problemen 

met de fysieke gezondheid.

zelf oplossen
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ZELF OF MET EIGEN REGIE OPLOSSEN
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Meerdere huishoudens zeggen een professional nodig te hebben 

voor het verbeteren van hun geestelijke gezondheid (drie keer). En 

nog vaker omdat ze financiële problemen hebben, of problemen 

op het gebied van wonen (vier keer). Zes van de huishoudens zou 

ook graag ondersteuning van een professional willen bij het pro-

duceren van een overzicht van alle problemen, om vervolgens op 

basis daarvan verder te kunnen. 

PROBLEMEN DIE OM PROFESSIONAL VRAGEN
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De route die de huishoudens in hun eigen plan uitstippelen in de 

richting van hun perspectief, is in dit onderzoek afgezet tegen 

twee andere mogelijke routes: 

1) de ‘gewone’, reguliere route waarvan het aannemelijk is dat 

deze huishoudens die zouden doorlopen als zij om professio-

nele ondersteuning vragen bij het oplossen van hun proble-

men en 

2) de nulroute; ofwel, wat zou er gebeuren als deze huishoudens 

geen enkele vorm van ondersteuning vanuit de (lokale) verzor-

gingsstaat zouden krijgen? 

Voor ieder huishouden zijn deze routes kwalitatief beschreven (zie 

deel II) en vervolgens beoordeeld op drie onderdelen: legitimiteit, 

betrokkenheid en (kosten)effectiviteit3. De verschillende routes 

werden op deze drie onderdelen gescoord op een schaal van 0 tot 

3 sterren. 

Het onderdeel legitimiteit staat voor de mate waarin het te recht-

vaardigen is om wel of geen hulp of ondersteuning te bieden. Die 

legitimiteit kan worden ontleend aan de letter van het verstrek-

kingenboek, de verordening of de wet. Maar ook aan de geest van 

beleid en doelstellingen. Het spreekt voor zich dat zorg, hulp en 

dienstverlening door (semi)publieke organisaties te legitimeren 

moet zijn. 

Betrokkenheid staat voor de mate waarin mensen en hun omge-

ving zelf betrokken blijven bij het oplossen van hun eigen proble-

men. Hoe meer en vaker mensen betrokken (kunnen) zijn bij die 

oplossing, hoe beter. 

Kosteneffectiviteit gaat over de vraag hoe effectief en efficiënt 

publieke middelen worden aangewend in de verschillende routes. 

Publieke middelen zijn in toenemende mate schaars. Daarom is 

�� (U�LV�JHHQ�RQGHU]RHN�JHGDDQ�QDDU�GH�ZHUNHOLMNH�NRVWHQ�YDQ�GH�YHUVFKLOOHQGH�URXWHV��(̇FLHQF\�HQ�
H̆HFWLYLWHLW�RS�NRUWH�WHUPLMQ�HQ�GLH�RS�ODQJH�WHUPLMQ��ORSHQ�GRRU�HONDDU�KHHQ��'H�VFRUHV�GLH�ZRUGHQ�
JHJHYHQ�LQ�GH�GULH�YHUVFKLOOHQGH�FDWHJRULHsQ�GLHQHQ�DOOHHQ�KHW�GRHO�RP�RS�GLH�RQGHUGHOHQ�GH�URXWHV�YHU-
JHOLMNEDDU�WH�PDNHQ��:DDUGRRU�ZH�RRN�RYHU�GH�WLHQ�FDVHV�JH]DPHQOLMN�LHWV�NXQQHQ�]HJJHQ�LQ�GLW�YHUVODJ�

legitimiteit

betrokkenheid

(kosten)effectiviteit



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H1. Analyse van de plannen zelf 19

(kosten)effectiviteit een belangrijke overweging in de beoordeling 

van de routes.

EIGEN PLAN 

legitimiteit 

betrokkenheid  

kosteneffectiviteit 

REGULIER

legitimiteit   

betrokkenheid  

kosteneffectiviteit 

NIETS DOEN

legitimiteit   

betrokkenheid  

kosteneffectiviteit 

Wat valt op? De eigen plannen van de huishoudens scoren ten op-

zichte van de aannemelijke reguliere route een stuk hoger op het 

onderdeel betrokkenheid. Iemand die zijn eigen plan mag maken 

en zijn eigen route in de richting van zijn eigen perspectief kan 

uitstippelen, dicht zichzelf in dat plan ook een grotere rol toe. Daar 

staat tegenover dat de eigen plannen van de huishoudens moeilij-

ker te legitimeren zijn. Het is eenvoudigweg moeilijk om maatwerk 

legitiem te verstrekken. 

De (kosten)effectiviteit van de verschillende routes is afhankelijk 

van zeer veel factoren. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin 

een investering op korte termijn, een grote besparing op lange 

termijn blijkt. In dit onderzoek is de (kosten)effectiviteit van de 

verschillende routes kwalitatief beschreven (deel II). We zien dat 

we op basis daarvan de (kosten)effectiviteit van het eigen plan 

van de huishoudens hoger inschatten dan het nulalternatief of de 

reguliere route. Maar dat blijft een heel grove schatting. Om die 

schatting hard te maken in euro’s, zou bijvoorbeeld een retrospec-

tief onderzoek en / of een volgstudie nodig zijn dat zich specifiek 

eigen plannen

hogere score 
betrokkenheid

moeilijker te legitimeren

(kosten)effectiviteit
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richt op de kostenontwikkeling van bepaalde routes die doorlopen 

worden in vergelijkbare gevallen.

RESuMEREND

Alle plannen in ogenschouw nemend, zien we dus dat de huishou-

dens er voornamelijk op uit zijn om hun bestaanszekerheid veilig 

te stellen. Dat is de gewichtigste reden voor het zoeken naar hulp. 

Mensen met meerdere problemen hebben altijd één of twee acute 

problemen die rechtstreeks verband houden met die bedreiging 

van hun bestaanszekerheid. Die prioritaire problemen (financiën, 

wonen, overzicht) vragen om een snelle, meestal professionele, 

oplossing. 

Het is opmerkelijk dat het produceren van een totaaloverzicht van 

alle problemen in de praktijk inderdaad meerdere keren voor die 

doorbraak heeft gezorgd. Daardoor ontstaat ook inzicht en zijn 

problemen en oplossingen letterlijk weer te overzien. In de kwali-

tatieve analyse in hoofdstuk 2 gaan we hier uitgebreid op in, in het 

kader van het ontsluiten van zelfredzaamheid (paragraaf 2.4). 

Na de doorbraak blijven er nog genoeg problemen over om aan 

te werken. Sommigen daarvan kunnen huishoudens zelf oplos-

sen: op eigen kracht of onder eigen regie. Voor andere problemen 

hebben ze echt een professional nodig, vinden ze. Of een voor-

ziening. Het is ook duidelijk geworden dat mensen die hun eigen 

plan maken zichzelf een grotere eigen rol in de uitvoering van dat 

plan toedichten, ten opzichte van de reguliere weg. Dat eigen plan 

is in ons huidige systeem wel vaker (op onderdelen) moeilijker te 

legitimeren. 

TENSLOTTE

Aan de tien cases die zijn onderzocht valt nog iets op. Namelijk dat 

wat we niet aangetroffen of opgemerkt hebben. De cases zijn min 

of meer willekeurig, via informele netwerken, betrokken in dit on-

derzoek. We zien dat alle tien huishoudens in staat zijn om groten-

deels over zichzelf te beschikken. We weten dat er ook mensen zijn 
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die dat niet kunnen. We weten ook dat er kinderen zijn die gevaar 

lopen in hun eigen huishouden. En we kennen situaties waarin 

overlast voor de omgeving de overheid noopt tot ingrijpen. Deze 

situaties hebben we in dit onderzoek niet getroffen. Waarschijnlijk 

omdat ze niet aanwezig waren. Maar het is ook mogelijk dat we 

deze situaties over het hoofd hebben gezien. Het spreekt voor zich 

dat in het geval dat die situaties zich in huishoudens voordoen, dat 

er dan een heel ander beeld ontstaat van prioritaire problemen, 

eigen regie en zelfredzaamheid en perspectief.



22 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H4. De lerende gemeente 
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ANALYSE VAN DE ERVARINGEN 
(KWALITATIEVE ANALYSE)
De ervaringen die we opdeden tijdens het maken van de plannen 

met de huishoudens en met het uitvoeren daarvan, staan centraal 

in dit onderzoek. Die worden hieronder in zeven verschillende 

categorieën besproken. Die categorieën zijn niet van tevoren be-

dacht. Ze zijn in de praktijk ontstaan; in de leefwereld van burgers 

die zorg of ondersteuning nodig hebben. Binnen iedere categorie 

worden voorstellen gedaan voor het verbeteren van beleid en 

praktijk, met de nabije toekomst voor ogen. 

Dat zijn voorstellen op het gebied van: 

Het gebied of niveau waarop het verbeterpunt betrekking heeft 

wordt in de tekst telkens onderstreept. Belangrijke inhoude-

lijke punten worden, speciaal voor de snelle lezer, in de marge 

aangegeven. 

De aanbevelingen binnen de zeven categorieën moeten worden 

beschouwd als olifantenpaadjes die kunnen worden bewandeld 

om de transformatie in het sociale domein (mede) in functie te 

zetten van het overbruggen van de afstand tussen de leefwereld 

van huishoudens met meervoudige problemen en de systeemwe-

reld van maatschappelijke voorzieningen. Als we meer van eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid of zelfregie van burgers 

verwachten, is die toenadering nodig. Niet alleen om beter te 

helpen, maar ook om te kunnen inschatten wat niet nodig is of 

te kunnen uitleggen wat van huishoudens zelf verwacht wordt. 

2.

belangrijke inhoudelijke 
punten in de marge
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Met als doel om legitiemer, (kosten)effectiever en betrokkener te 

ondersteunen als dat nodig is en waar dat moet. Alle olifanten-

paadjes samen vormen als het ware één route in de richting van 

participatiestad Zaanstad.

De aanbevelingen hieronder hebben betrekking op de volgende 

zeven categorieën.

1. Benadering en bejegening: dit gaat vooral over de benadering 

van en interactie tussen professionals en burgers;

2. Maatwerk: dit thema heeft betrekking op de dilemma’s die 

inherent zijn aan het leveren van maatwerk;

3. Zorg dichtbij: hier gaan we in op de vraag wat het belang is 

van zorg die dichtbij is, en op wat ‘dichtbij’ dan is;

4. Ontsluiten van zelfredzaamheid: dit gaat over de mate waarin 

onze voorzieningen zelfredzaamheid stimuleren of beperken;

5. Ingang en eigenaarschap: in deze paragraaf gaan we in op de 

vraag hoe de toegang tot zorg kan worden verbeterd vanuit het 

oogpunt van de huishoudens;

6. Informatiepositie: hier wordt het belang van een goede infor-

matiepositie van de huishoudens besproken;

7. Bureaucratie: vooral op het gebied van financiële hulpverle-

ning speelt bureaucratie een rol.

 

Nu volgen zeven paragrafen waarin deze olifantenpaadjes uitge-

breid worden besproken.
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bENADERING EN bEJEGENING

De wijze waarop de vraag van burgers wordt geïnterpreteerd door 

professionals is in hoge mate bepalend voor de effectiviteit van de 

oplossing. Dat geldt ook voor de aard van zorg, hulp en diensten. 

Bovendien is het belangrijk hoe professionals zich persoonlijk ver-

houden tot de burgers die ze ondersteunen. Kortom: de benade-

ring en bejegening van professionals is essentieel. 

Als het gaat om het bepalen van de vraag, zien we dat professio-

nals van nature wíllen helpen. Ze kunnen iets betekenen, en willen 

hun professionaliteit ook inzetten. In die drang naar handelen of 

helpen wordt soms de vraag achter de vraag niet goed verstaan. 

Of die vraag wordt omgebogen in een richting die handelen legiti-

meert. Het aanbod kan dan de vraag gaan bepalen. Dat gebeurde 

in meerdere gevallen ook wanneer de belangrijkste vraag van het 

huishouden die op dat moment voorlag onoplosbaar was. Dan 

werden andere interventies gepleegd die weliswaar te legitimeren 

zijn, maar die in beginsel de vraag van het huishouden niet beant-

woorden. Dat ging in één geval zo ver, dat een huishouden dat in 

hoofdzaak op zoek was naar een manier om toegang te krijgen tot 

een goede woning zoveel hulpverleners over de vloer kreeg die 

geen van allen die toegang konden organiseren, dat ze die alle-

maal de deur heeft gewezen. Daarna werd een regievoerder aan-

gesteld vanuit de Multiprobleemhuishoudens-aanpak (MPG) die 

prioriteiten stelde en zich op het oorspronkelijke woonprobleem 

heeft gestort.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 3 “EEN MULTIPROBLEEMGEZIN 

MET 1 ÉCHT PROBLEEM” 

Wie de vraag van burgers goed afpelt en verheldert, zal ook zien 

dat voor sommige mensen een voorziening een representatie is 

van iets anders. Zo kwam het voor dat een toelage voor chronisch 

zieken voor één mevrouw vooral een erkenning had moeten zijn 

van haar chronische ziekte. De toelage zelf was helemaal niet 

nodig en het aanvragen ervan bezorgde haar een boel frustratie 

2.1
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ombuigen van de vraag

voorziening represen-
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en kopzorgen.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 10 “EEN MISKEND CHRONISCH 

ZIEKE EN EEN ONVERWERKT VERLEDEN” 

Verder hebben we gezien dat veel van onze publieke diensten 

en voorzieningen inzetten op het langdurend compenseren van 

bepaalde omstandigheden. Die omstandigheden worden als 

een vast gegeven beschouwd. Terwijl het in sommige gevallen 

mogelijk was om die omstandigheden eenmalig te verbeteren, 

waarna mensen zichzelf in die verbeterde omstandigheden weer 

kunnen redden. Het meest exemplarische voorbeeld hiervan is 

het huishouden dat hierboven ook genoemd wordt. Zij wonen met 

teveel in een onbewoonbaar huis, waarin ook een dochter woont 

die op haar beurt weer een baby’tje heeft. Dat onbewoonbare huis 

is te klein, te krottig en te onzeker. Vanzelfsprekend ligt de grootste 

zorg, en dus de focus van instellingen, op het baby’tje. Daarom 

wordt een traject ingezet voor moeder en dochter. Zij gaan met 

zijn tweeën zelfstandig begeleid wonen. Op de vraag of zij in een 

andere woning – lees: in andere omstandigheden – de zorg voor 

dochter en kleinkind in hun huishouden hadden kunnen oplossen 

werd bevestigend geantwoord. In plaats van toegang tot andere 

omstandigheden voor het hele huishouden, compenseerden we 

de grootste zorg van dat huishouden met een langdurend bege-

leidingstraject voor een deel van het gezin. De betrokkenheid van 

opa en oma bij hun dochter en kleinkind is eveneens op grotere 

afstand gezet.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 3 “EEN MULTIPROBLEEMGEZIN 

MET 1 ÉCHT PROBLEEM” 

In de omgang met burgers blijkt het in de praktijk vooral lastig om 

met vervelende of moeilijke mensen om te gaan. Deze mensen zijn 

bijvoorbeeld driftig aan de telefoon, of tarten de organisatiestruc-

tuur door op verschillende afdelingen verschillende vragen en 

verhalen te deponeren. Daardoor blijft voor deze mensen een op-

lossing vaak lang uit. Hoe langer die oplossing op zich laat wach-

ten, hoe meer professionals zich er langer mee laten belasten. 

Een goed voorbeeld hiervan is een mevrouw die via een directe 

bemiddeling van de woningcorporatie een andere woning zou 

omstandigheden worden 
als een vast gegeven 
beschouwd

lastig om met vervelende 
of moeilijke mensen om 
te gaan
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krijgen, omdat die van haar te slecht was om erin te blijven wonen. 

Haar woonwensen waren echter letterlijk onmogelijk, zodat de 

afdeling sociaal beheer van de woningcorporatie in haar belang 

die wensen wat ruimer had geïnterpreteerd. De afdeling verhuur 

bood haar tot drie keer toe een woning aan die niet overeen kwam 

met haar wensen. Waarna ze zo ongeveer uit elkaar spatte van 

woede. En de woning werd ingetrokken door de afdeling verhuur. 

Die waren niet (goed) op de hoogte van de achtergrond van deze 

mevrouw. Ondertussen schakelde deze mevrouw zo’n beetje alle 

maatschappelijk werkers, voedselbankmedewerkers, welzijnswer-

kers en anderen in om te bemiddelen met de woningcorporatie.
 ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 4 “HOE DAN OOK HECTISCH: EEN ALLEENSTAAN-

DE MOEDER VAN VIER” 

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

Op beleidsniveau zou het belang van vraagverheldering be-

klemtoond moeten blijven. Een duidelijke hulpvraag stellen zou 

niet genoeg moeten zijn aan het loket. Ook zou de rol van de 

omstandigheden in het veroorzaken en oplossen van hulpvra-

gen nadrukkelijker betrokken kunnen worden in de benadering 

van problemen van burgers. Dat kan worden gefaciliteerd door 

een afwegingskader voor maatwerk (zie paragraaf 2.2). Het is 

een gegeven dat de onder professionals cultureel bepaalde 

wil en drang om te helpen gestimuleerd (of in ieder geval niet 

afgeremd) wordt door het (financiële) belang van uitvoerings-

organisaties om hun producten en trajecten uit te zetten. Dat is 

onwenselijk. Omdat volgens Schwartz4: “We want doctors with 

the will and skill to do the right amount, and do it because it is 

the right amount.” Precies genoeg dus, omdat dat genoeg is. 

En niet teveel, omdat het kan en / of financieel aantrekkelijk is.

Als opdrachtgever kan de gemeente in de uitvoering het beste 

aansturen op het ontdekken van de belangrijkste prioritaire 

problemen. Maar ook zou een prikkel kunnen worden gezet 
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op het relativeren of normaliseren van andere problemen, die 

niet prioritair zijn. Nu komt het voor dat prioritaire problemen 

nauwelijks aandacht krijgen, terwijl andere problemen verder 

geproblematiseerd worden om interventies te legitimeren. In 

het verlengde daarvan zou de gemeente als regievoerder en 

systeemverantwoordelijke moeten streven naar een situatie 

waarin huishoudens zelf begrijpen wie waarvoor over de vloer 

komt. Regie voeren in een multiprobleemgezin zou daarom 

vooral een specifieke hulpvraag van een huishouden moeten 

zijn. En niet de behoefte van een werkveld dat de samenhang 

in haar eigen inzet niet meer kan overzien. Het beste plan is 

niet een plan waarin alle leefgebieden tegelijk worden aan-

gepakt, maar een plan waarover mensen zelf regie kunnen 

voeren. 

Regie zou zich dan ook vooral moeten richten op het huis-

houden en niet op het coördineren van het systeem. Of zoals 

Lipsky5 het zegt: “Client advocates (casusregisseurs; EB) 

should be sponsored and trained to guide clients through the 

bureaucracy, to obtain answers they are otherwise unable to 

get […] More important, street-level bureaucracies should sim-

plify procedures to make service systems more manageable 

without expert intervention.” Begrijpen is betrokken zijn.

Op het gebied van (organisatie)inrichting en samenwerking is 

het de overweging waard om het achterhalen en beoordelen 

van de vraag achter de vraag, en het meewegen van de rol van 

omstandigheden, los te koppelen van de organisatie die de 

mogelijke interventie uitvoert. Zodat de perverse prikkel om 

teveel te doen of de vraag naar het aanbod toe te buigen wordt 

ontzenuwd. Een variant daarop zou je kunnen bedenken voor 

de omgang met die lastige, driftige burger die bijvoorbeeld 

een dispuut heeft met een maatschappelijke organisatie. In dat 

geval zou een professional van een andere maatschappelijke 
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organisatie als vaste intermediair op kunnen treden, om vervol-

gens het probleem snel op te lossen. Zeker als frontlijnprofes-

sionals van verschillende organisaties in de toekomst in één 

team gaan samenwerken (daarmee experimenteert Zaanstad 

nu in jeugdteams en sociale wijkteams) is dat relatief eenvou-

dig te organiseren en af te stemmen. 

Voor professionals is het van belang dat ze een hulpvraag nooit 

als vanzelfsprekend beschouwen. Net als dat zij de omstandig-

heden waarin mensen leven niet als vast gegeven aanmerken. 

Ook zouden zij zich vaker moeten realiseren dat wel helpen 

niet in alle gevallen beter uitpakt dan niet helpen. Beter zouden 

professionals zich kunnen inzetten voor het verkrijgen van toe-

gang tot de oplossing van prioritaire problemen, die zij zelf niet 

kunnen oplossen maar het huishouden ook niet. 

MAATWERK

De oplossingen die huishoudens voor zichzelf bedachten vroegen 

veelal om maatwerk. Maar in de praktijk bleek het lastig om dat 

maatwerk te leveren. Het was bovenal moeilijk om een maatwerk-

voorziening te legitimeren. Met als gevolg dat iemand bijvoor-

beeld wel maatwerk kon krijgen, maar alleen als hij dat maatwerk 

in zijn geheel zelf zou bekostigen. Wat direct de vraag oproept hoe 

maatwerk en willekeur zich ten opzichte van elkaar verhouden. 

Ook zien we mensen die hun eigen maatwerkoplossing bedenken 

en die ook zelf geheel op eigen wijze uitvoeren en voor zichzelf le-

gitimeren. Zo was er iemand die geen beroep deed op aanvullen-

de bijstand, omdat hij die met af en toe zwart bijklussen niet nodig 

had. Hij gebruikte dat extraatje om zelf zijn financiële problemen te 

boven te komen. Dat mag niet. Dat is uitkeringsfraude. Maar het is 

in zekere zin ook een (niet te legitimeren) oplossing. 

vaste intermediair

hulpvraag nooit als 
vanzelfsprekend 
beschouwen

wel helpen niet in alle 
gevallen beter
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Een ander probleem dat met betrekking tot maatwerk werd erva-

ren, is dat ons systeem hoofdzakelijk gericht is op het geven van 

toegang tot individuele standaardvoorzieningen. Terwijl maat-

werk meestal gericht is op een heel huishouden of zelfs de nabije 

omgeving van een huishouden. Door die individuele focus worden 

bijvoorbeeld individuele voorzieningen verstrekt die ongebruikt 

blijven. Zo werd er een taxipas verstrekt aan een lichamelijk en 

geestelijk zieke meneer die juist samen met zijn vrouw en kinderen 

op pad wilde – als huishouden – maar daar de mogelijkheid niet 

toe had omdat hun oude auto met hoge zit kapot was gegaan. 
 ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 2 “EEN ARBEIDERSGEZIN”  Los van de vraag 

of het legitiem is om dit huishouden aan een andere auto te 

helpen, was het in ieder geval niet nodig geweest om de kosten 

voor intake en het verstrekken van de taxipas te maken. De man 

zou er immers geen gebruik van maken, omdat hij een angststoor-

nis heeft en sowieso bang zou zijn van de voor hem vreemde 

taxichauffeur. 

Tenslotte is het in de praktijk van de individuele professional 

niet makkelijk om af te wijken van de standaard. In Street-Level 

Bureaucracy duidt Lipsky (1980) dit dilemma als volgt: “Modern 

bureaucracies gain legitimacy by (often rethorical) commitments 

to standards of fairnes en equity. But street-level bureaucrats 

are constantly confronted with the apparent unfairnes of treating 

people alike.”6 Lipsky stelt dat individuele professionals worden 

afgerekend op het toepassen van de standaard, waarvan zij tege-

lijk zien hoe verschillend de vragen en kenmerken van hun klan-

ten zijn. Als je afwijkt van de norm zal je daarover als individuele 

professional verantwoording moeten afleggen aan collega’s en lei-

dinggevenden.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 1 “EEN EMOTIONELE TOMBO-

LA”  Maar dat is lastig als je je nergens op kunt baseren: er is geen 

afwegingskader voor maatwerk versus een standaardvoorziening. 

Dat versterkt mogelijk ook de vrees voor precedentwerking die 

van maatwerk uit zou kunnen gaan. “The fundamental service 

�� /LSVN\��0���6WUHHW�/HYHO�%XUHDXFUDF\��GLOHPPD¶V�RI�WKH�LQGLYLGXDO�LQ�SXEOLF�VHUYLFHV��1HZ�<RUN���������
SDJ�������

individuele 
standaardvoorzieningen

afwijken van de norm



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H2. Analyse van de ervaringen 31

dilemma of street-level bureaucracies is how to provide individual 

responses or treatment on a mass basis,” meent Lipsky.

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

Hoe meer problemen huishoudens hebben, des te vaker zal 

maatwerk nodig zijn om hun problemen effectief aan te pak-

ken. Het compensatiebeginsel stelt ons in principe in staat 

om dat maatwerk te ontwerpen. In de nieuwe wereld van het 

sociale domein hebben burgers geen recht op een standaard 

voorziening, maar heeft de gemeente de plicht om precies ge-

noeg te doen om burgers in hun eigen omgeving en netwerken 

te compenseren. En dat is dus maatwerk. Maar hoe wordt het 

makkelijker om maatwerk te legitimeren en te verstrekken? 

Op het niveau van beleid kan een afwegingskader voor maat-

werk worden ontwikkeld. Dat klinkt als een contradictio in 

terminis. Maar met dat afwegingskader wordt een profes-

sional juist in staat gesteld een maatwerkoplossing te wegen 

en beoordelen ten opzichte van standaard voorzieningen. De 

begrippen legitimiteit, betrokkenheid en (kosten)effectiviteit 

uit het eerste hoofdstuk kunnen in dat kader een belangrijke rol 

spelen. Sommige situaties zijn zo uniek dat een persoonlijke 

benadering de enige manier is om effectief oplossingen te bie-

den. Zo’n benadering is steeds moeilijker geworden vanwege 

de expansie van de verzorgingsstaat en de toename van de 

vraag, volgens Joel F. Handler. 

Sindsdien zijn regels, routines en een centrale benadering 

leidend. Dat is ten koste gegaan van maatwerk. Handler pleit 

daarom voor een ‘mixed-system’7. Dat bestaat enerzijds uit re-

gels, een centrale organisatie en routines die voor de meerder-

heid van de burgers prima werken. Anderzijds bestaan er vrije 

kaders waarbinnen professionals decentraal legitiem maatwerk 

aan mensen met meerdere problemen kunnen bieden. Omdat 

dat beter en goedkoper is bijvoorbeeld. Of rechtvaardiger.
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Dat houdt in dat de gemeente, in haar rol als regievoerder en 

opdrachtgever, van professionals en hun uitvoeringsorgani-

saties mag verwachten dat zij veel vaker maatwerk overwe-

gen en afwegen ten opzichte van standaardvoorzieningen. 

Daarover leggen zij verantwoording af aan hun opdrachtgever. 

Professionals die gemotiveerd afwijken van de norm zullen 

de zelfregie en zelfredzaamheid van hun cliënten hoogstwaar-

schijnlijk versterken, omdat hun betrokkenheid bij het oplossen 

van hun eigen problemen zal toenemen.

ZORG DICHTbIJ 

Naast financiële motieven worden de decentralisaties ook gedre-

ven door het motief om zorg en sociale zekerheid dichtbij burgers 

te organiseren. Van dichtbij zou de hulpvraag van burgers (in hun 

omgeving) beter te bepalen en beantwoorden zijn. Zaanstad gaat 

er vanuit dat ‘de wijk’ als geografische eenheid een hanteerbaar 

en herkenbaar schaalniveau is om de uitvoering te organiseren. 

In dit onderzoek hebben we gezien dat de wijk en buurt inderdaad 

belangrijk zijn. Hun eigen wijk of buurt geeft mensen een gevoel 

van geborgenheid, veiligheid en herkenbaarheid. Ze begrijpen 

hun eigen woonomgeving. En dat begrip hebben ze nodig in een 

wereld waarin heel veel essentiële ingrediënten van een mensen-

leven over de hoofden van mensen heen vliegen.  ZIE OOK CASUS-

BESCHRIJVING 8 “BANG IN JE EIGEN HUIS”  Om met de befaamde socio-

loog en uitvinder van de netwerksamenleving Manuell Castells 

te spreken, zien we in toenemende mate dat beslissingen over 

democratie, economie en arbeid zich afspelen in een Space of 

Flows – een ongrijpbare ruimte die begrepen en beïnvloedt wordt 

door een heel klein deel van de wereldbevolking. De tegenhanger 

van die ongrijpbare ruimte is de Space of Places. Dat is de eigen 

leefomgeving van mensen, waarin zij zelf nog invloed hebben 

2.3

de wijk als geografische 
eenheid

geborgenheid, veiligheid 
en herkenbaaheid



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H2. Analyse van de ervaringen 33

en beslissingen kunnen nemen.8 Zorg en sociale zekerheid horen 

thuis in die Space of Places – ze horen begrijpelijk te zijn, grijpbaar 

en toegankelijk. 

Maar nabijheid is meer dan een geografische eenheid of herken-

baarheid. Het is ook eenvoudigweg bekendheid. Nabijheid in de 

vorm van bekendheid helpt bijvoorbeeld om snel de juiste hulp 

ter plaatse te krijgen. Gedurende het onderzoek kreeg één van de 

deelnemers plots een vrij agressieve vorm van kanker die al in 

grote delen van haar lichaam was uitgezaaid. Ze moest binnen no-

time een zware operatie ondergaan. Maar ze verzorgde thuis haar 

lichamelijk en geestelijk zieke man. Gelukkig hadden ze voor hem 

net een aanvraag voor een vervoersvoorziening gedaan bij de 

gemeente. Die vervoersvoorziening doen ze weliswaar niets mee, 

maar hun situatie is uitgebreid bekend bij de gemeente. Binnen 

twee dagen was de aanvraag voor thuishulp tijdens het herstel na 

de operatie van mevrouw geregeld. Zonder naar het stadhuis te 

hoeven.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 2 “EEN ARBEIDERSGEZIN” 

Bekendheid op kleinschalig niveau zorgt er ook voor dat signalen 

in de leefomgeving worden opgepikt. Bijvoorbeeld de signalen 

van een moeder en haar hooggespannen reacties op het gedrag 

van haar dochter op het schoolplein. Die leidden tot een bezorgde 

melding bij Centrum Jong. Na polshoogte te hebben genomen, 

blijken er geen opvoedproblemen maar zijn er opnieuw schulden 

ontstaan. Twee jaar nadat dit huishouden de WSNP9 met goed ge-

volg is doorlopen. Dit keer is snel vrijwillige hulp bij hun thuisad-

ministratie ingezet.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 9 “MET SCHONE LEI UIT 

DE WSNP, OF TOCH NIET?” 

Zoals nabijheid staat voor de bekendheid van de burger bij de pro-

fessional, is het omgekeerde ook waar. Nabijheid is ook bekend-

heid van de professional bij de burger. Dat uit zich bijvoorbeeld 

in het hebben van een gezicht bij de professionele organisatie 

�� &DVWHOOV��0���7KH�5LVH�RI�WKH�1HWZRUN�6RFLHW\��YROXPH����2[IRUG�������
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bekendheid

signalen

gezicht bij de 
professionele organisatie



34 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER H2. Analyse van de ervaringen 

waardoor je wordt geholpen. Dat gezicht is lang niet altijd bekend 

bij de huishoudens. In het bijzonder bij financiële hulpverlening. 

Die vorm van hulpverlening is bij uitstek administratief ingericht 

en ver bij mensen vandaan. Eén van de huishoudens geeft aan dat 

zij feitelijk niet weten bij wie ze maandelijks hun salaris ‘inleveren’ 

en wie hun financiële huishouden voert. Zij zouden veel liever 

iemand kennen die schouder aan schouder met hen, hun financiën 

regelt. 
 ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 9 “MET SCHONE LEI UIT DE WSNP, OF TOCH 

NIET?”

Ook de persoonlijke verhouding met de hulpverlener is belangrijk; 

een ‘klik’ hebben met degene die je helpt. Een goede onderlinge 

werkrelatie is bepalend voor de effectiviteit van zorg. Die relatie is 

van beide kanten wederkerig en niet vrijblijvend. We zijn één casus 

tegengekomen waarin het op dit punt in het verleden helemaal 

mis is gegaan. Een rottige verhouding met een jeugdhulpverlener 

die opvoedondersteuning kwam bieden, heeft in de lezing van het 

huishouden uiteindelijk geresulteerd in twee rechtszaken vanwege 

manipulatie van rapporten en gespreksverslagen. De rechtszaken 

zijn beide door het huishouden gewonnen, omdat de rapporta-

ges elkaar tegen spraken.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 6 “ONMACHTIGE 

OPVOEDERS EN HUISHOUDERS”  Aan een goede werkrelatie met een 

individuele professional gaat vaak vooraf dat mensen vertrouwen 

moeten (kunnen) hebben in de instellingen en organisaties die ze 

nodig hebben. Nabijheid is dus ook vertrouwen. Als dat er niet is, 

kan dat grote gevolgen hebben voor een huishouden. Zo zagen 

we een moeder die, vanwege onder andere fraude die gepleegd 

werd door een hulpverlener met het Pgb van haar ernstig zieke 

dochter, dat vertrouwen volledig kwijt was. Ondertussen stond 

het huishouden op het punt om overbelast te raken. Die overbe-

lasting werd niet zozeer veroorzaakt door de zorg en zorgen om 

haar dochter. Maar juist door onzekerheid over haar rechten als 

die dochter zou overlijden. En die onzekerheid kan zij zelf moeilijk 

wegnemen, doordat ze instellingen en organisaties wantrouwt. 
 ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 5 “EEN WANKEL KAARTENHUIS” 

onderlinge werkrelatie

vertrouwen
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Andersom is die wijk of buurt, die Space of Places, voor mensen 

ook een platform om hun talenten en competenties ten behoeve 

van anderen in te zetten. Een omgeving waarin je als burger be-

trokken kunt zijn bij de samenleving. Wanneer we mensen die be-

lang hebben bij hun eigen betrokkenheid uitnodigen, kan een heel 

nieuwe bron van burgerschap op wijkniveau worden aangeboord. 

De bron van mensen die zich niet belangeloos inzetten voor en in 

hun wijk, maar die dat doen vanuit welbegrepen eigenbelang. Een 

voorbeeld. In één van de cases zien we een alleenstaande moeder 

die moeite heeft om rond te komen. Ze heeft een arbeidsonge-

schiktheidsuitkering. Ze heeft ook een zeer kleinschalige schoon-

heidssalon aan huis. Het is toegestaan om een paar honderd euro 

per maand bij te verdienen. Maar ze komt maandelijks een paar 

klanten tekort. Die klanten komen in potentie uit de eigen woon-

omgeving. Wat hebben we nu afgesproken? Deze mevrouw gaat 

voor twee groepen tienermeiden in het buurthuis een paar mooie 

make-up-avonden verzorgen en bespreekt daar ook het belang 

van gezonde voeding voor je huid en acne. Tienermeiden-dingen. 

Wat krijgt zij daarvoor terug? Moeders. Van die tieners. Althans, 

dat hoopt ze. Ze is gepassioneerd over haar vak, wil graag ook een 

economische positie behouden in de samenleving en als bijvangst 

krijgt ze meer bekendheid in de buurt.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 10 

“EEN MISKEND CHRONISCH ZIEKE EN EEN ONVERWERKT VERLEDEN” 

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

De wijk zou niet alleen moeten worden beschouwd als een be-

hapbare geografische schaal om zorg dichtbij en in samenhang 

te organiseren (beleidsniveau). In organisatietechnische zin. 

De wijk herbergt ook een gevoel van gemeenschap en betrok-

kenheid in zich. Zorg en sociale zekerheid moeten dus niet al-

leen dichtbij zijn, maar ook nabij: het moet een gezicht hebben, 

herkenbaar zijn, en als het even kan willen mensen een ‘klik’ 

hebben met degene die ze helpen en kunnen vertrouwen op 

organisaties en instellingen. De wijk als geografische schaal 

kan voor dat laatste ook beperkend zijn. Nabijheid hóeft niet 

op wijkniveau gestalte te krijgen. Het buurthuis kan misschien 
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om de hoek liggen, het kan gevoelsmatig heel ver weg zijn. En 

internet bijvoorbeeld niet. Nabijheid vraagt om diversiteit. 

Gebruik ‘dichtbij’ niet alleen om vraag en aanbod nabij en 

in samenhang te ontsluiten. Vertrouw erop dat wanneer de 

uitvoering van zorg en sociale zekerheid werkelijk nabij is, dat 

het dan ook zal functioneren als een betrouwbaar piepsysteem. 

Scholen, buren, familie en vrienden die weten dat ze met hun 

zorgen in de buurt terecht kunnen, zullen hun signalen daar 

ook afgeven. Daarop te vertrouwen voorkomt de ontwikkeling 

van een beheersmatig preventief domein en geeft ruimte om 

meer proactieve, outreachende teams en netwerken te richten 

op de kwetsbaarste groepen. 

Als het gaat om de (organisatie)inrichting en samenwerking 

verdient het de aanbeveling de organisatorische, geografische 

schaal zo dicht mogelijk bij het gevoel van mensen aan te laten 

sluiten. In Zaandam-Zuid zou dat een heel ander plaatje ople-

veren dan in Assendelft/Saendelft. De relatie van de profes-

sionals die actief zijn in de wijk met hun buurt is belangrijk. Dat 

houdt bijvoorbeeld in dat als je een wijkkantoor opent, dat je 

daar ook moet zijn. Anders kun je beter iets virtueels regelen 

en je presentie, behulpzaamheid en bereikbaarheid op een 

andere manier organiseren. 

Hoewel het een kwestie van smaak is, is ook de persoonlijke 

‘klik’ met een professional enigszins te sturen. Dat geldt ook in 

individuele gevallen waar sprake is van onvrijwillige zorg. Zoals 

in de jeugdzorg. Of in bemoeizorg die verband houdt met twee-

de-kans-beleid (wonen). Omdat we weten dat de werkrelatie 

tussen cliënt en professional cruciaal is voor het resultaat van 

een interventie, is het een idee om een beperkt aantal professi-

onals te laten ‘solliciteren’ bij zijn of haar cliënt. Die cliënt kiest 

dan zijn of haar ‘eigen’ professional. En die cliënt verbindt zich 

aan die keuze. Waarna het makkelijker wordt om een spiegel 
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voor te houden (waarheid te spreken), om binnen te komen, om 

resultaten te boeken en hulpverlening met succes af te sluiten. 

Van professionals moeten we niet verwachten dat ze meteen 

effectieve afspraken en begeleidingsplannen opstellen. Zij 

moeten in veel gevallen wat meer tijd krijgen om te bouwen 

aan een relatie, omdat we weten dat nabijheid iets anders is 

dan een kantoor om de hoek. Professionals die zich meer met 

sociale structuren in de wijk bezig houden, dan met indivi-

duele bewoners met een hulpvraag, zouden op zoek kunnen 

gaan naar burgers die juist belang hebben bij betrokkenheid 

in de buurt. Bijvoorbeeld omdat ze tegen een lage vergoeding 

belastingaangifte kunnen doen voor hun buren. Of wel voor 

twee willen koken. Burgerschap hoeft niet altijd belangeloos te 

zijn, sterker: dat is het nooit. Er is niks mis met betrokkenheid 

vanuit welbegrepen eigenbelang. Bovendien hebben we in dit 

onderzoek ook andere smaken gezien dan eigen kracht van 

individuen (en hun omgeving) en burgerkracht op wijkniveau. 

Er zijn ook tal van vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting 

Present10, die graag (meer) aansluiting zouden willen hebben 

op professionele netwerken omdat zij praktische hulp kunnen 

bieden. Deze organisaties organiseren zich op stedelijk of zelfs 

landelijk niveau.

ONTSLuITEN VAN ZELFREDZAAMHEID

Begrippen als zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en 

eigen kracht worden niet voor niets zoveel gebezigd de laatste 

tijd. Daarmee willen we uitdrukken dat we in de toekomst vaker 

zullen vertrouwen op het vermogen van burgers om hun eigen 

problemen op te lossen. En we verwachten dat ook van burgers. 

10� 6WLFKWLQJ�3UHVHQW�RUJDQLVHHUW�YULMZLOOLJHUVZHUN�YRRU�JURHSHQ�PHQVHQ�GLH�HHQPDOLJ��ELMYRRUEHHOG�RS�
ppQ�GDJ��HHQ�NOXV�ZLOOHQ�GRHQ��,Q�ppQ�YDQ�GH�KXLVKRXGHQV�LQ�GLW�RQGHU]RHN�KHHIW�3UHVHQW�JHKROSHQ�PHW�
VFKLOGHUHQ�HQ�EHKDQJHQ�LQ�KHW�QLHXZH�KXLV�YDQ�HHQ�DOOHHQVWDDQGH�PRHGHU�YDQ�YLHU�NLQGHUHQ��
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Dat betekent dat er iets in de samenleving moet veranderen. Maar 

er moet ook iets veranderen aan de manier waarop onze zorg en 

sociale zekerheid op dit moment werken.

We kwamen meerdere voorbeelden tegen waarin de betrokken-

heid van burgers bij het oplossen van hun problemen onvol-

doende benut werd, of soms zelfs van ze werd afgenomen. Denk 

aan een jongeman met een Wajong-uitkering, een WSW-indicatie 

én een Awbz-Pgb die op zoek is naar een vervoersvoorziening 

voor alleen de terugreis van zijn vrijwilligerswerk. Op de heen-

weg wordt hij begeleid door zijn vader. Hij heeft die voorziening 

(nog) niet. Maar als hij die voorziening zou krijgen, dan krijgt hij 

hoe dan ook een voorziening voor de heenweg én terugweg. Een 

tussenweg is er niet. Dus: ofwel hij krijgt geen toegang tot een 

voorziening, óf hij krijgt die wel en dan hoeft hij ook geen beroep 

meer te doen op zijn omgeving. In dezelfde casus zien we dat de 

voorwaarden van bepaalde voorzieningen soms wel heel riant 

zijn. Deze jongeman zou via de Wajong, met loondispensatie, een 

traject in kunnen gaan om een werkplek te zoeken waarvoor hij 

(naar arbeidsproductiviteit) betaald krijgt. Straks zou dat via de 

nieuwe Participatiewet moeten verlopen. Maar omdat hij ook een 

WSW-indicatie heeft, wordt hij niet gestimuleerd om daar actief 

mee aan de slag te gaan. Zijn WSW garandeert hem immers van 

een salaris van 130% van het minimumloon, zijn leven lang. Het 

is in zijn eigen belang om dan nog maar even af te wachten tot hij 

van de WSW-wachtlijst af komt. Die kans is immers aanwezig.  ZIE 

OOK CASUS BESCHRIJVING 7 “EN DAN BEN JE GEEN LEERLING MEER” 

In andere gevallen nemen we de zorg van mensen maar hele-

maal uit handen, omdat dat makkelijker en voorspelbaarder te 

organiseren is. Kijk naar de financiële hulpverlening. Wie onder 

beschermingsbewind staat of wordt gebudgetteerd, hoeft meestal 

letterlijk geen rekening meer te openen. Die kan hij samen met 

zijn salaris opsturen naar het administratiekantoor dat tijdelijk 

zijn geldzaken regelt. In sommige gevallen organiseren we zelfs 

de eigen verantwoordelijkheid van mensen weg, door sociale 
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problemen te medicaliseren. Zo werd een conflict tussen een 

moeder en een opvoedondersteuner niet alleen opgeschaald tot 

een juridische kwestie. Tegelijk werden de dochters waarmee de 

moeder moeite had, gediagnosticeerd. Alleen de oudste dochter 

kreeg een indicatie voor ADHD en een Pgb om af en toe naar een 

zorgboerderij te kunnen.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 6 “ONMACHTIGE 

OPVOEDERS EN HUISHOUDERS”  Desbetreffende moeder probeert nog 

steeds om haar jongste dochter ook gediagnosticeerd te krijgen. 

De Swaan11 zegt er het volgende over: “Zodoende slagen [we] er 

soms in een medische definitie te geven voor een toestand die 

voorheen in termen van moreel – of liever sociaal – conflict gezien 

werd, en dienovereenkomstig werd behandeld.” 

Kortom: het lock-in effect van al deze mechanismen is maximaal. 

In een aantal huishoudens in dit onderzoek is dat effect succesvol 

voorkomen door samen met hen direct een overzicht van al hun 

problemen te produceren. Daarin prioriteiten aan te brengen. En 

er oplossingen voor te bedenken. Het is in het eerste hoofdstuk 

ook al gezegd: mensen dichten zichzelf een veel grotere rol toe op 

die manier. Dat overzicht is vervolgens gebruikt om deze huishou-

dens mee te coachen, stimuleren, motiveren en een spiegel voor 

te houden. De praktijk is nu dat we pas een integraal overzicht 

produceren als reguliere voorzieningen niet voorhanden zijn, als 

ze niet werken en als vele professionals in één huishouden over 

elkaar heen buitelen en geen overzicht meer hebben over wie wat 

doet. 

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

Beleidsmatig zou de gemeente het grijze gebied van het com-

pensatiebeginsel dat in de toekomst ontstaat beter kunnen 

benutten om betrokkenheid te genereren bij burgers die een 

beroep doen op zorg. Omdat het recht op zorg verdwijnt is dat 

grijze gebied in potentie immers vrij ruim – het is geen zwart 

of wit meer. Zeker in de wetenschap dat de ene voorziening 

11� 6ZDDQ��GH��$���=RUJ�HQ�GH�VWDDW��ZHO]LMQ��RQGHUZLMV�HQ�JH]RQGKHLGV]RUJ�LQ�(XURSD�HQ�GH�9HUHQLJGH�
6WDWHQ�LQ�GH�QLHXZH�WLMG��$PVWHUGDP���������SDJ�����
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weliswaar iets kan waarborgen of oplossen (zoals de WSW in 

het hier genoemde voorbeeld), maar dat die tegelijk belem-

merend kan zijn voor een andere route die mogelijk een veel 

effectievere bijdrage levert aan de participatie van mensen 

(zoals de Wajong). 

In plaats van alleen te beoordelen of iemand wel of geen recht 

heeft op een voorziening, zouden alle loketten en keukentafels 

waaraan toegang tot zorg of sociale zekerheid wordt verschaft 

aandacht kunnen besteden aan het produceren van een totaal-

overzicht over alle problemen. Via FACTLab12 weten we dat 

bijna 60% van de Zaankanters met een voorziening, er meer-

dere hebben. Dat overzicht loont dus de moeite.

Als opdrachtgever zou de gemeente organisaties kunnen 

stimuleren om voorafgaand aan iedere professionele interven-

tie een integraal overzicht te produceren. Door organisaties 

daarvoor te betalen bijvoorbeeld. Of een organisatie daarvoor 

specifiek aan te stellen, omdat het bepalen van de vraag los 

kan staan van het uitvoeren van een interventie. Bovendien is 

dit een nieuw type specialisme dat we nodig hebben. Niet iede-

re jeugdhulpverlener die een intake doet, kan ook in voldoende 

mate de sociale zekerheid of GGZ overzien, om maar eens iets 

te noemen. Dit principe geldt natuurlijk ook voor de gemeente 

als werkgever van personeel in uitvoerende diensten.

Op het gebied van (organisatie)inrichting en samenwerking is 

het van belang dat professionals niet alleen met elkaar samen-

werken, maar in toenemende mate ook met hun cliënt. Als we 

meer verwachten van de zelfredzaamheid en eigen omgeving 

van mensen zelf, ligt het voor de hand dat professionals vaker 

hun cliënt ook als een soort van collega gaan zien. Althans, als 

je een collega beschouwt als iemand waarmee je samen tot 

een oplossing komt voor een bepaald probleem. Dat is volgens 

12� )$&7/DE�LV�HHQ�NZDQWLWDWLHI�RQGHU]RHN�QDDU�GH�RPYDQJ�HQ�DDUG�YDQ�]RUJ��KXOS�HQ�GLHQVWYHUOHQLQJ�DDQ�
=DDQVH�EXUJHUV
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Lipsky niet vanzelfsprekend. Professionals zetten weliswaar 

hun klant centraal, maar het referentiekader van professionals 

als het gaat om de vraag of ze effectief en goed werk leveren 

bestaat voornamelijk uit andere professionals. Daarom stelt 

Lipsky13: “Must the clients of service become a more potent 

force in the reference groups of street-level bureaucrats.” 

En we hebben dus een professional nodig aan de voorkant 

– bij de ingang (zie paragraaf 2.5) – die is gespecialiseerd in 

het maken van een integraal overzicht, het stellen van een 

als het ware “Diagnose van het Genoeg” en het verschaffen 

van toegang tot professionele hulp en ondersteuning die echt 

nodig is, in de juiste volgorde. Ook over de verwachtingen van 

de betrokkenheid van burgers moeten professionals helder 

zijn: het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat iedere burger de 

betrokkenheid en zelfwerkzaamheid toont die in de toekomst 

van hem of haar verwacht wordt. “Teaching the client role,” 

noemt Lipsky14 dat. En dat wordt zeker tijdens de transformatie 

een onmisbare bezigheid.

INGANG EN EIGENAARSCHAP

Hierboven is al regelmatig gesproken over toegang. Het is be-

langrijk dat mensen die het echt nodig hebben, toegang krijgen 

tot effectieve hulp waarmee zij hun bestaanszekerheid kunnen 

behouden of terugwinnen. En waar krijg je meestal toegang? Juist, 

bij de ingang. Op dit moment zijn er vele ingangen voor hulp en 

dienstverlening, merken we op. En dat werkt op een aantal fronten 

improductief. Het werkt onder andere shop-gedrag van burgers in 

de hand. Als het niet lukt om met ondersteuning van MEE een Pgb 

��� /LSVN\��0���6WUHHW�/HYHO�%XUHDXFUDF\��GLOHPPD¶V�RI�WKH�LQGLYLGXDO�LQ�SXEOLF�VHUYLFHV��1HZ�<RUN���������
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te krijgen voor je kind, dan probeer je gewoon via de school een 

rugzakje (leerlinggebonden financiering) te bemachtigen. Voor de 

moeder die deze beide routes uitprobeerde, maakt het niet zoveel 

uit dat een rugzakje iets heel anders is dan een Pgb. Het is haar 

te doen om de erkenning dat ze een lastige dochter heeft.  ZIE OOK 

 CASUSBESCHRIJVING 6 “ONMACHTIGE OPVOEDERS EN HUISHOUDERS” 

De vele ingangen stellen ook professionals in staat om telkens 

door te verwijzen naar een andere ingang van een andere vakge-

noot. Mensen raken verstrikt tussen kastjes en muren en worden 

op den duur apathisch. Zo is een alleenstaande moeder maanden 

aan het leuren geweest om een andere bewindvoerder te krijgen, 

omdat ze geen vertrouwen had in de professionaliteit van haar 

huidige. Dat lukte haar niet en ze gaf de moed op. Enkele maanden 

later ging haar bewindvoerder failliet.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 

4 “HOE DAN OOK HECTISCH: EEN ALLEENSTAANDE MOEDER VAN VIER”  Het 

kan ook zijn dat je bij iedere ingang toegelaten wordt, waarna je 

zomaar met heel veel verschillende hulpverleners te maken hebt.

Als je eenmaal toegang hebt tot hulp of ondersteuning, komt het 

nog steeds veelvuldig voor dat je als cliënt wordt overgedragen 

aan een andere professional. Bijvoorbeeld omdat je gaandeweg 

het traject dusdanige vooruitgang geboekt hebt, dat je een andere 

specialist nodig hebt. Maar het komt ook voor dat mensen werden 

overgedragen aan een andere gelijksoortige collega, omdat hun 

‘eigen’ hulpverlener in een ander team ging werken. Hoewel men-

sen ‘warm’ werden overgedragen, voelde het van de kant van de 

cliënt een stuk minder warmpjes aan. Zij hebben het gevoel voor 

een deel weer opnieuw te beginnen. Vooral met het opbouwen 

van een relatie met de nieuwe hulpverlener. Om die relatie niet 

onnodig te verstoren zou overdracht zoveel mogelijk vermeden 

moeten worden. Twee huishoudens merkten op dat zij vooral het 

overdrachtsmoment meteen na de intake bij de jeugdhulpverle-

ning als storend hebben ervaren.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 1 “EEN 

EMOTIONELE TOMBOLA” 
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> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

De toegang tot zorg en sociale zekerheid gaat hoe dan ook ver-

anderen. Beleidsmakers doen er goed aan te streven naar een 

vorm van centrale toegang. Het is van belang dat die centrale 

toegang niet alleen functioneert als entree, maar ook als een 

centraal startpunt. Professionals en burgers moeten telkens 

terug naar dat startpunt als een probleem niet kan worden 

opgelost met een bepaalde voorziening of interventie, of als 

dat probleem succesvol is verholpen. Daarmee wordt niet al-

leen shopgedrag, maar ook de praktijk van het doorverwijzen 

voorkomen. 

Naast de functie van entree en startpunt, kan de toegang ook 

dienen als plek waar het overzicht wordt geproduceerd waar-

over in de vorige paragraaf wordt gesproken. Daardoor kan 

bijvoorbeeld beter worden bepaald welke professional voor 

langere tijd ‘eigenaar’ kan worden van desbetreffende casus. 

Die professional kan daarover dan de regie voeren. Daarmee 

worden overdrachtsmomenten verderop in het proces zoveel 

mogelijk vermeden. Bij deze inrichting van de ingang zal echter 

altijd nog een overdrachtsmoment volgen na de intake. Dat 

is onvermijdelijk. Daarop moeten mensen zo goed mogelijk 

worden voorbereid.

Regie en sturing vanuit die toegang hebben op zijn minst be-

trekking op het proces en het resultaat. Casusregie kan worden 

belegd bij een uitvoerende instelling en professional die het 

hardst nodig is, of het langst. Daar ligt dan ook het eigenaar-

schap van het resultaat (samen met de cliënt). De organisatie 

van die centrale toegang kan heel goed decentraal worden 

georganiseerd. Nabij burgers. De professionals die de toegang 

bemensen hebben het mandaat om zorg en ondersteuning toe 

te wijzen en het budget om dat vervolgens in te kopen. 

centrale toegang

overzicht

proces en resultaat

decentraal 
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INFORMATIEPOSITIE

Zelfredzaamheid en zelfregie zijn gebaat bij een sterke informa-

tiepositie van de burger. Hoe meer we daarvan verwachten, hoe 

sterker die informatiepositie idealiter is. Dat die informatiepositie 

beter kan, hebben we in een aantal gevallen gezien. Zo begrijpen 

de meeste mensen niet goed welke verschillende typen bewind-

voerders, welke diensten leveren en waarvoor zij precies verant-

woordelijk zijn. Dat geldt helemaal voor de curator. We hebben 

ook gezien dat mensen verkeerd werden geïnformeerd over hun 

rechten door professionals die zelf niet goed geïnformeerd waren. 

Een huishouden dat maandelijks bijna 300 euro minder inkom-

sten kreeg dan bijstandsniveau, werd door een medewerker van 

UWV voorgelicht dat ze geen recht zou hebben op aanvullende 

bijstand. Met geldproblemen als gevolg.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJ-

VING 2 “EEN ARBEIDERSGEZIN”  Ook troffen we een situatie waarin de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een jonge vrouw een brief 

stuurde om te bevestigen dat zij een aanvullende studiebeurs zou 

krijgen. Toen de eerste betaling daarvan uitbleef nam deze student 

telefonisch contact op met DUO. Van de ene telefoniste kreeg ze 

te horen dat ze geen recht heeft op die beurs, totdat de echtschei-

ding van haar ouders geregistreerd is. Een ander vertelde haar dat 

ze op de brief moest vertrouwen. En een derde liet haar weten dat 

ze bij haar moeder te rade moet gaan voor een bijdrage.  ZIE OOK 

CASUSBESCHRIJVING 1 “EEN EMOTIONELE TOMBOLA”  Die laatste telefonis-

te heeft het bij het rechte eind. Maar het maakte deze jonge vrouw 

radeloos dat zij zoveel verschillende verklaringen van verschil-

lende professionals van hetzelfde instituut moest aanhoren. 

Het komt ook voor dat je omwille van je eigen privacy je eigen ge-

gevens niet krijgt, die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. 

Een deelnemer aan “Hemelse Modder” had haar DBC-nummer 

(Diagnose Behandel Combinatie) nodig om bij het Centraal 

Administratiekantoor (CAK) een aanvraag in te dienen voor een 

toelage voor chronisch zieken. Daarom vroeg ze dat op bij haar 

verzekeraar. Het ziekenhuis dat haar opereerde heeft immers 
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dat DBC gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Maar ze kreeg het 

nummer niet van de verzekeraar. Dat was onmogelijk in verband 

met haar eigen privacy. Uiteindelijk is ze met de auto naar het 

ziekenhuis gereden om daar persoonlijk dat DBC-nummer af te 

halen bij de debiteurenadministratie.  ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 10 

“EEN  MISKEND CHRONISCH ZIEKE EN EEN ONVERWERKT VERLEDEN” 

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

Net als één centrale toegang, zou er in het verlengde daar-

van één centraal informatieportaal kunnen worden ontwik-

keld om de informatiepositie van burgers te versterken. Een 

centrale toegang tot informatie over de lokale verzorgingsstad. 

Beleidsmatig horen toegang en informatie nauw met elkaar 

verbonden te zijn. Professionals zouden periodiek kunnen 

worden bijgeschoold over de beginselen en belangrijkste 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving, financiering en rechten 

en plichten in het brede sociale domein. Bij de toegang zitten 

professionals die zich hebben gespecialiseerd in het overzien 

van het totale veld.

Eenvoudige, laagdrempelige en eenduidige informatie is één 

van de sleutels tot zelfregie. We moeten alleen niet ontkennen 

dat onze verzorgingsstaat ook gewoon een ingewikkeld en 

complex veld blijft. Als burger weet je vaak pas hoe het echt 

werkt, zodra je een beroep doet op ondersteuning. Daarom is 

het vreemd dat we als publieke organisaties weinig doen om 

juist deze ervaringskennis onder burgers – in het bijzonder ‘lot-

genoten’ onderling – te ontsluiten. Lipsky15 constateert terecht: 

“Clients are isolated form one another. Public service bureau-

cracies are organized so that clients have little knowledge of 

others in the same position.” Eén van de mogelijkheden om 

eenvoudige informatie laagdrempelig beschikbaar te stellen 

aan burgers is door een virtueel en reëel informatieplatform 

van en voor burgers te faciliteren, of door als gemeente deel te 

15� /LSVN\��0���6WUHHW�/HYHO�%XUHDXFUDF\��GLOHPPD¶V�RI�WKH�LQGLYLGXDO�LQ�SXEOLF�VHUYLFHV��1HZ�<RUN���������
SDJ�����
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nemen aan discussies op de platforms die burgers zelf al heb-

ben opgetuigd. Ook bibliotheken kunnen een rol spelen in het 

laagdrempelig ontsluiten van dit type informatie.

IMPRODuCTIEVE buREAuCRATIE 

Op verschillende plekken zijn we in dit onderzoek voorbeelden 

van bureaucratie tegengekomen, die improductief is als het gaat 

om het oplossen van problemen. De meesten daarvan hadden 

betrekking op financiële hulpverlening in de volle breedte. Dat is 

enerzijds mogelijk te wijten aan het feit dat verschillende (private 

en publieke) dienstverleners actief zijn op dit terrein, met verschil-

lende (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden die niet altijd 

goed begrepen worden door de huishoudens. Maar dat komt zeker 

omdat de aanwezigheid van financiële problemen meestal zwaar 

weegt in de huishoudens die werden onderzocht. 

Als er sprake is van financiële problemen in een huishouden dan 

sorteren pedagogische of psychologische interventies over het 

algemeen weinig effect. Het resultaat daarvan wordt binnen 

no-time weer overschaduwd door geldzorgen. Een aantal van de 

huishoudens die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen, 

hadden eigen bedrijfjes die failliet zijn gegaan. Een Vennootschap 

onder firma (Vof) of eenmanszaken. Zij waren hoofdelijk aanspra-

kelijk voor alle schulden in hun bedrijf. Maar we hebben ook een 

tweetal huishoudens gezien, die financieel aan het wankelen 

raakten door één specifieke regeling: het Kindgebonden Budget. 

Die voorziening hoef je in de meeste gevallen niet zelf aan te 

vragen. De Belastingdienst/Toeslagen baseert het recht op en de 

hoogte van die toeslag op het verzamelinkomen van het jaar 

voorafgaand waarin je de toeslag krijgt. Vervolgens krijg je dat 

automatisch gestort. Maar in beide huishoudens in dit onderzoek 

werd aanvankelijk een hoger bedrag overgemaakt dan waar zij 

recht op hadden. ZIE OOK CASUSBESCHRIJVING 9 “MET SCHONE LEI UIT DE 

2.7
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WSNP, OF TOCH NIET?”  &  CASUS 10 “EEN MISKEND CHRONISCH ZIEKE EN EEN 

ONVERWERKT VERLEDEN”  Waardoor voor hen ongemerkt een beta-

lingsachterstand ontstond. Zij maten zichzelf in dat jaar ook een te 

hoog uitgavenpatroon aan. Toen zij er na hun nieuwe belasting-

aangifte achter kwamen dat ze teveel hadden ontvangen raakten 

ze in paniek: de één omdat ze nog nooit schulden had gehad, de 

ander omdat die wist wat (nieuwe) schulden betekenen. 

Wat verder opvalt is dat de meeste huishoudens met financiële 

problemen niet goed begrijpen wat de verschillen zijn tussen 

de verschillende disciplines van financiële hulpverlening. Als 

mensen moeite hebben met het betalen en inplannen van alle 

maandelijkse inkomsten en uitgaven dan kunnen ze een beroep 

doen op een budgetcoach of thuisadministratie. Veel van deze 

huishoudens verwarren dat met schulddienstverlening. Deze vorm 

van hulp op zijn beurt, is in de ogen van een aantal huishoudens 

hetzelfde als schuldsanering. Maar dat is echt iets anders. En dan 

is er nog het onderscheid in twee typen bewindvoering met ieder 

zijn eigen verantwoordelijkheid. In de wettelijke schuldsanering 

heb je te maken met een WSNP-bewindvoerder. Die komt pas in 

beeld als het niet gelukt is in den minne een regeling te treffen 

met alle schuldeisers; de minnelijke regeling. Daarnaast is er be-

schermingsbewind, ofwel civiel bewind. De mensen die een eigen 

bedrijf hadden, kregen ook nog te maken met een curator. 

Het is al eerder gezegd: het is voor een gewone burger moeilijk te 

begrijpen wie nu precies wat doet en waarvoor verantwoordelijk 

is. Zo kon het gebeuren dat een huishouden dat in de WSNP in 

de veronderstelling was dat al hun financiële zaken goed belegd 

waren onder de verantwoordelijkheid van hun bewindvoerder. 

Dat was niet zo. Zij hadden weliswaar hun wijzigingen in hun 

leefsituatie overlegd met hun bewindvoerder, maar hadden zelf 

die wijzigingen moeten doorgeven aan o.a. de Belastingdienst. 

Waardoor zij tijdens hun schuldsaneringstraject een voor hen on-

zichtbare betalingsachterstand opliepen bij de Belastingdienst. De 

Belastingdienst heeft de aanslag van die achterstand vlak nadat 

verwarring over 
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zij succesvol uit de WSNP zijn ontslagen naar het huishouden 

opgestuurd. Ze hebben welgeteld een half jaar kunnen genieten 

van een schuldenvrij bestaan. Voorlopig worden ze niet (opnieuw) 

tot de schuldhulpverlening toegelaten, omdat ze recent al in de 

schuldsanering hebben gezeten. Burgers van Zaanstad kunnen 

in principe eens per vijf jaar een beroep doen op een minnelijke 

schuldregeling. Voor de WSNP geldt een wettelijke periode van 

10 jaar.

Typerend voor financiële hulpverlening is het zakelijke/ dienst-

verlenende karakter ervan. Het lijkt soms wel een administra-

tieve gemaksdienst die huishoudens hebben uitbesteed aan een 

anoniem administratiekantoor. Een luxe. Maar dat is niet zo, en zo 

ervaren huishoudens het ook niet. Integendeel. De huishoudens 

willen graag inzicht in hun geldzaken, affiniteit ontwikkelen met 

hun eigen financiële huishouden en ze willen weten wie hun geld-

zaken beheert. De realiteit is dat deze huishoudens dat vaak niet 

weten, en dat een aantal bewindvoerders zeer slecht bereikbaar 

is. Bijvoorbeeld alleen telefonisch op donderdagochtend van tien 

tot half twaalf (op die tijdstippen zijn ze dus continu in gesprek) 

of via een contactformulier op hun website. Een alleenstaande 

moeder van vier kinderen kwam er via de Kamer van Koophandel 

achter, nadat haar weekgeld al twee keer niet gestort was, dat haar 

bewindvoerder failliet was. 

De gemeente heeft recent de toegankelijkheid van de schuld-

dienstverlening (SDV) flink aangescherpt. Dat is een reactie op een 

periode waarin eigenlijk iedereen werd geholpen met de beste 

bedoelingen, waarbij die hulpverlening in veel gevallen weinig 

resultaat opleverde. Omdat mensen er nog niet klaar voor waren. 

Doordat iedereen geholpen werd, waren er ook lange wachtlijsten. 

Nu worden aanmelders voordat ze toegang krijgen tot schuldhulp 

gescreend. Mensen die zich aanmelden en door de screening 

heen komen, kunnen binnen twee weken terecht voor een intake-

gesprek. Dat is snel en duidelijk. Als bij je aanmelding blijkt dat 

je niet ‘regelbaar’ bent op dat moment, krijg je een persoonlijk 
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advies over wat je kunt doen om toch verder te komen. Eén van de 

deelnemers aan “Hemelse Modder” kwam om moverende rede-

nen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor schuldhulp, omdat hij in 

echtscheiding lag en de boedelscheiding nog niet geregistreerd 

was. Dan kan de gemeente niet helpen. Dat is logisch. Maar daar-

mee zijn de financiële problemen van deze man nog niet opgelost. 

Hij wist naar eigen zeggen alleen dat hij voor een oplossing van 

schulden niet bij SDV terecht kan, omdat die ze (op dit moment) 

ook niet kan oplossen. Hij heeft weliswaar het advies gekregen 

om zo snel mogelijk de boedelscheiding rond te maken, en zich 

dan weer te melden. Maar deze man ervoer op dat moment alleen 

maar het gevoel van “weer een dichte deur.” ZIE OOK CASUSBESCHRIJ-

VING 1 “EEN EMOTIONELE TOMBOLA”

> VOORSTELLEN VOOR VERbETERING

Beleidsmatig zou financiële hulpverlening explicieter als bege-

leiding mogen worden beschouwd, in tegenstelling tot een ad-

ministratieve dienst. Ook een advies of doorverwijzing is niet 

hetzelfde als begeleiding. Waar die twee gaan over loslaten, 

gaat begeleiding eerder over (losjes) vasthouden. Transparante 

informatie over de verantwoordelijkheden, onderlinge verhou-

dingen en verwachtingen van de verschillende (particuliere en 

publieke) disciplines is nodig. Veel mensen begrijpen dat on-

voldoende. Mogelijk zou het Kindgebonden Budget voor min-

der problemen zorgen als mensen dat zelf zouden aanvragen. 

Net zoals ze hun zorgtoeslag en huurtoeslag zelf aanvragen.

Sturing en regie is moeilijk vorm te geven op een groot deel 

van dit domein. Bewindvoerders worden bijvoorbeeld door 

particulieren zelf betaald. Veel bewindvoerders worden echter 

uit naam van particulieren betaald uit de Bijzondere Bijstand. 

Kantonrechters en rechter-commissarissen zijn belast met 

het toezicht op bewindvoerders. Op basis van het Burgerlijk 

Wetboek. Maar daar wordt in de praktijk weinig aandacht aan 

besteed. Laat staan dat er zoiets is als toezicht op de kwa-

liteit van bewindvoerders. Er is een branchevereniging van 

begeleiding

transparante informatie

zelf aanvragen
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bewindvoerders (PBI). Het is echter weinig hoopgevend dat het 

lidmaatschap van een bewindvoerder waarvan het hele Zaanse 

professionele veld al wist dat die zeer slecht presteerde, pas 

werd beëindigd toen die failliet ging. De gemeente zou via de 

VNG de branche aan kunnen spreken op de kwaliteit van be-

windvoerders in zowel administratieve als begeleidende zin. 

Nu de organisatie van SDV zo is veranderd, is het nuttig om na 

te gaan hoe het mensen vergaat die werden afgewezen voor 

schuldhulp. Raken meer van hen net zo verbouwereerd als één 

van de deelnemers aan “Hemelse Modder”? Die alleen maar 

wist te vertellen “dat ze me daar ook niet kunnen helpen,” 

nadat hij werd afgewezen. Verslechtert hun situatie? Of weten 

ze alsnog op basis van het persoonlijke advies van SDV, dat zij 

bij afwijzing altijd krijgen, een weg te vinden om grip te krijgen 

op hun financiën? Professionals zullen hun werk meer moeten 

beschouwen als resultaatgerichte begeleiding die inzet op zelf-

redzaamheid, in plaats van tijdelijke administratieve dienstver-

lening cq. doorverwijzing. 

RESuMÉ

De verbeterpunten die hierboven binnen de olifantenpaadjes op 

verschillende niveaus werden beschreven, herhalen we hieronder 

in het kort. 

1. Benadering en bejegening: effectieve oplossingen beginnen 

met het achterhalen van de hulpvraag van een burger. En met 

het ontdekken waar een professional in precies voldoende 

mate aanvullend kan zijn op wat mensen zelf en samen nog 

kunnen. Probeer niet alleen te achterhalen “wat” er aan de 

hand is, maar ook “hoe” mensen over de oplossing denken. 

Bejegening is bepalend voor een productieve samenwerking 

met burgers.
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2. Maatwerk: ons huidige bestel bestaat nog vooral uit indivi-

duele standaardvoorzieningen. Als we meer verwachten van 

burgers zelf en hun omgeving, is het belangrijk om legitiem 

maatwerk te kunnen leveren aan het hele huishouden. Iedere 

burger is anders, net als zijn/ haar omgeving.

3. Zorg dichtbij: nabijheid is meer dan een kantoor op de hoek 

van de straat. Dingen als herkenbaarheid en een ‘klik’ hebben 

met de professional die je helpt zijn minstens zo belangrijk. De 

wijk en buurt spelen een belangrijke rol bij het oppakken van 

en doorpakken op signalen.

4. Ontsluiten van zelfredzaamheid: het vergroten van de betrok-

kenheid van huishoudens bij het oplossen van hun eigen pro-

blemen draagt bij aan hun zelfredzaamheid. We hebben soms 

de neiging die betrokkenheid van mensen weg te organiseren 

of problemen over te nemen. Hun zelfredzaamheid wordt ver-

sterkt, wanneer we in een vroeg stadium een overzicht produ-

ceren van alle problemen.

5. Ingang en eigenaarschap: een eenduidige centrale ingang is 

nodig om te voorkomen dat mensen gaan shoppen of veelvul-

dig worden doorverwezen. Het stimuleren van eigenaarschap 

van professionals kan daaraan ook een belangrijke bijdrage 

leveren. 

6. Informatiepositie: hoe sterker de informatiepositie van bur-

gers, des te beter zij hun vraag kunnen formuleren en stellen 

aan de juiste keukentafel of het juiste loket. Burgers zouden 

ook onderling ervaringen en informatie kunnen uitwisselen. 

7. Improductieve bureaucratie (financiële hulpverlening): zeker-

heid op het gebied van de huishoudelijke financiën is een 

basisbehoefte. Financiële hulpverlening zou in de praktijk meer 

gericht moeten zijn op het versterken van zelfredzaamheid van 

huishoudens. 
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DE TRANSFORMERENDE 
GEMEENTE: HET KRACHTENVELD 
VAN ZAANSTAD

In dit actieonderzoek is fijnmazig onderzoek gedaan achter de 

voordeur van tien huishoudens, maar ook voor en achter balies, en 

aan de telefoon met professionals. Vanuit het perspectief van deze 

burgers. Door met en namens de huishoudens op zoek te gaan 

naar oplossingen die zij in hun eigen plan bedachten, hebben we 

een schat aan informatie verzameld. “Hemelse Modder” was een 

ontdekkingstocht in de praktijk zoals deze tien huishoudens die 

beleven. Op zoek naar praktische inzichten ten behoeve van een 

ideale route die leidt tot het sociale domein van de toekomst. Tot 

de participatiestad Zaanstad. Hieronder wordt een model geïntro-

duceerd dat die route representeert. Dat is zoals verwacht geen 

rechte weg van 2013 naar 2015, maar een schets van het krach-

tenveld waarin de transformerende gemeente Zaanstad zich de ko-

mende jaren permanent zal bevinden. In dat krachtenveld streeft 

de gemeente naar maximale maatschappelijke winst. 

Daarvoor baseren wij ons op een strategisch model dat is ontwik-

keld door Mark Moore16. De ‘strategische driehoek’ van Moore 

vormt een krachtenveld dat bestaat uit drie elementen: het winst-

domein, het beslisdomein en het organisatiedomein. Het beslisdo-

mein (authorizing environment) is het geheel aan richtinggevende 

autoriteiten. Dat domein wordt aldus gevormd door onder andere 

het beleid en de beslissers daarover, zoals politieke bestuurders, 

directies van maatschappelijke organisaties en de gemeente in 

haar rol als opdrachtgever. Vanuit dit domein worden de hooflij-

nen uitgezet; er wordt gestuurd en regie gevoerd. In het organisa-

tiedomein (organizational capacity) vinden we alle instrumenten, 

professionals en middelen die voorhanden zijn om daadwerkelijk 

16� 0RRUH��0DUN�+���&UHDWLQJ�3XEOLF�9DOXH��VWUDWHJLF�PDQDJHPHQW�LQ�JRYHUQPHQW��&DPEULGJH�0$�������
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uitvoering te geven aan zaken. Hier wordt dus gewerkt. Zoals het 

beslisdomein over macht gaat en het organisatiedomein over mid-

delen, zo gaat het winstdomein (public value) over verbeeldings-

kracht en visie. Waar willen we naartoe met onze participatiestad? 

Welke maatschappelijke winst streven we na? In het winstdomein 

definiëren we onze waarden en missies. 
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De gemeente Zaanstad staat de komende jaren middenin de 

driehoek. Vanuit die positie staat ze voor de monsteropgave om 

een overtuigend beeld van de verzorgingsstaat van de toekomst 

te ontwikkelen in het winstdomein, om daarmee draagvlak te 

verwerven en daarop regie te voeren in het beslisdomein en die 

vervolgens in praktische inrichting en werkprocessen om te zetten 

in het organisatiedomein. 

Continu zullen de transitiemanagers, bestuurders en de directie 

van de gemeente heen en weer moeten schakelen in een krachten-

veld van bestaande belangen, instituties, culturen en gebruiken. 

De weg die de komende jaren zal leiden tot de nieuwe participatie-

stad, die maximale publieke winst produceert, zal zich ontpoppen 
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als een permanente dans op deze drie ijsschotsen met maar twee 

benen. Op basis van de analyses in de eerste twee hoofdstukken 

zijn we in staat om voor alle drie de domeinen een aantal principes 

te definiëren, die houvast geven tijdens deze dans en tevens input 

zijn voor de transformatie.

HET WINSTDOMEIN

De volgende principes kenmerken een participatiestad die maxi-

male maatschappelijke winst produceert:

1. Hulp en ondersteuning zijn gericht op het waarborgen van 

bestaanszekerheid.

2. De betrokkenheid van burgers bij het oplossen van hun eigen 

problemen is maximaal.

3. Professionals en voorzieningen doen precies genoeg, om-

dat dat genoeg is. Zij zijn een aanvulling op wat mensen zelf 

kunnen.

4. Burgers zijn goed geïnformeerd.

5. Oplossingen worden efficiënt en effectief uitgevoerd.

6. Het is legitiem om maatwerk te verstrekken als dat beter is dan 

een standaard oplossing.

7. Zorg is niet alleen dichtbij burgers, maar ook nabij.

HET bESLISDOMEIN

De volgende principes zijn leidend voor de vormgeving van opti-

male regie, sturing en opdrachtgeverschap:

1. Er is een afwegingskader voor maatwerk, dat zijn plek vindt in 

een mixed system.

2. Professionals nemen de ruimte om maatwerk te leveren.

3. Het normaliseren van problemen wordt bevorderd, in plaats 

van alleen het medicaliseren of problematiseren ervan;

4. Zelfregie is de hoogste vorm van regie.

5. Het beste plan is niet een plan waarin alle leefgebieden tegelijk 

worden aangepakt, maar een plan waarover mensen zelf regie 

kunnen voeren omdat ze het begrijpen.

6. Voorzieningen en ondersteuning zijn gericht op het ontsluiten 

van zelfredzaamheid en zelfregie.
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7. Het grijze gebied van het compensatiebeginsel en de zorgplicht 

(ten opzichte van het recht op zorg) wordt optimaal benut.

8. De gemeente voert procesregie (vanuit de toegang) en rekent 

af op resultaat.

9. Er is een kwaliteitskeurmerk voor bewindvoerders overwogen.

10. Financiële hulpverlening is een vorm van begeleiding, geen 

administratieve service.

HET ORGANISATIEDOMEIN

In de toekomst organiseert de uitvoering zich rondom onderstaan-

de principes:

1. De uitvoering focust zich in eerste instantie op het oplos-

sen van problemen die om een doorbraak vragen (prioritaire 

problemen).

2. Mensen lossen zelf op wat ze zelf kunnen oplossen: daar heb-

ben ze recht op en daar zijn ze toe verplicht.

3. Casusregisseurs zijn er niet om regie te voeren over andere 

professionals, maar beantwoorden een specifieke hulpvraag 

(in dit geval regievoering) van het huishouden.

4. Het achterhalen en beoordelen van de vraag achter de vraag 

wordt door andere mensen gedaan dan het uitvoeren van 

interventies die een oplossing zijn voor die vraag.

5. Er is één centrale toegang voor de meeste vormen van hulp en 

ondersteuning. Die toegang geldt ook als startpunt voor ieder 

afgebroken of nieuw traject van iemand die al toegang heeft.

6. Er is ook één centrale toegang voor informatie. Opdat burgers 

hun verplichting zichzelf te informeren kunnen nakomen.

7. De uitwisseling van ervaringskennis van burgers onderling is 

gefaciliteerd.

8. Bij de toegang tot hulp en ondersteuning wordt zo snel moge-

lijk een overzicht geproduceerd van alle problemen. Overzicht 

leidt tot inzicht en uitzicht.

9. De cliënt is ook een soort collega: samen lossen professionals 

en cliënten problemen op.

10. De professionals die de toegang bemensen hebben het man-

daat en budget om zorg en ondersteuning toe te wijzen.
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11. Mensen die onvrijwillige hulpverlening moeten aanvaarden, 

krijgen de mogelijkheid een professional te kiezen waarmee ze 

een ‘klik’ hebben.

12. Instellingen en professionals handelen vertrouwenwekkend.
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DE LERENDE GEMEENTE: bOTTOM 
uP bELEIDSONTWIKKELING
“Hemelse Modder” heeft niet alleen informatie opgeleverd. De 

wijze waarop die informatie is verkregen en verwerkt is tegelijk 

één van de handelingsperspectieven van de gemeente om te acte-

ren in het krachtenveld van de transformatie. Dat handelingsper-

spectief stelt Zaanstad in staat permanent te leren en verbeteren 

van(uit) de praktijk. De transformatie is in een bepaald opzicht een 

grootscheeps experiment. Het doel van experimenteren is leren. 

Leren om op een nieuwe manier tegen problemen aan te kijken en 

problemen op te lossen. 

Het klassieke experiment kennen we allemaal. Een wetenschapper 

in een afgesloten lab die verschillende vloeistoffen in een reageer-

buis gooit. Wat zal er gebeuren? Gaat het sissen? Verandert het 

van kleur? Of ontploft de boel? Het voordeel dat de wetenschapper 

in het laboratorium heeft boven experimenten in het openbaar 

bestuur, is dat hij los van context kan experimenteren. In weten-

schappelijke termen ‘de interveniërende variabelen’ kan controle-

ren. Hij gooit alleen in de reageerbuis, wat hij blieft. Experimenten 

in het openbaar bestuur zijn wat dat betreft ingewikkelder. De 

overheid is immers geen laboratorium en de samenleving geen 

reageerbuis. In andere woorden, experimenten in het openbaar 

bestuur zijn minder voorspelbaar. Maar juist daardoor in poten-

tie wel leerzamer. De kans dat je iets nieuws ontdekt is een stuk 

groter. Daarvoor is het wel van belang dat je het experiment 

als leeromgeving ziet. Dat betekent vooral dat professionals en 

beleidsmakers die bij het experiment betrokken zijn, ook in staat 

worden gesteld om te leren en fouten te maken. Dat ze observa-

ties kunnen delen. Juist als die niet overeenkomen met gangbare 

verwachtingen en beleidstheorieën. Het type onderzoek zoals 

“Hemelse Modder”, kan een belangrijk onderdeel uitmaken van 

die leeromgeving in Zaanstad.

4.
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Een manier om verschillende soorten lessen in te delen is in eerste 

orde lessen, tweede orde lessen en derde orde lessen. Zoals we 

met “Hemelse Modder” deden. Het verschil daartussen laat zich 

eenvoudig uitleggen aan de hand van een lekke fietsband. Mensen 

die een lekke band hebben gaan daar verschillend mee om, maar 

over het algemeen zoeken ze het gaatje en plakken de band. Dat is 

een voorbeeld van eerste orde leren. Je legt een verband tussen 

oorzaak (gat) en gevolg (lekke band) en lost het op. Het is zoge-

naamd causaal leren. Andere mensen gaan reflexiever te werk. Ze 

gaan ook op zoek naar de oorzaak van het gaatje in de band. Soms 

direct, soms nadat de band na het plakken vervolgens weer lek is. 

Ze vinden een steentje, of een punaise. Dat is een voorbeeld van 

tweede orde leren: zoeken naar de structurele oorzaak van het pro-

bleem. Het is reflexief leren. Tot slot bestaat er derde orde leren. 

Mensen die dat doen kijken ook naar hun eigen rol in het veroorza-

ken van het probleem. Ze vinden op de oprit een doosje punaises 

dat ze zelf hebben laten vallen, of ontdekken dat het fietspad dat ze 

iedere ochtend nemen, bezaaid ligt met scherpe steentjes. Ze be-

vragen hun eigen rol in het geheel en het systeem waarvan ze deel 

uitmaken. Kortom, eerste orde leren is dus causaal, tweede orde 

leren is reflexief en bevraagt ook de oorzaak van het probleem en 

derde orde leren bevraagt het systeem. 

In een ideaal leerproces wordt er gelijktijdig op eerste orde, 

tweede orde en derde orde niveau geleerd. De problemen voor het 

huishouden worden op korte termijn opgelost (eerste orde), pro-

fessionals gaan opzoek naar de oorzaak van het probleem (tweede 

orde), en het probleem wordt structureel geadresseerd op beleids- 
(en dus doelstellingen) niveau (derde orde). En dat is precies hoe we 

een dynamisch en zich optimaliserend transformatieproces voor 

ons kunnen zien. Als een experiment dat vrijwel permanent aange-

scherpt kan worden. Daarvoor is wel een ander type onderzoeken-

de houding nodig dan de onderzoekende houding van de klassieke 

wetenschapper. Immers die houdt afstand van het te onderzoeken 

project, om het risico te vermijden het onderzoeksobject te beïn-

vloeden. In zekere zin beoogden wij met “Hemelse Modder” precies 
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het omgekeerde. En dat noemen we actieonderzoek. Daarmee 

bedoelen we dat we knelpunten en andere lessen uit de uitvoering 

structureel en geordend teruggeven, opdat er gestructureerd ge-

leerd en verbeterd kan worden, gedurende het experiment; gedu-

rende de transformatie. Op die manier draagt dit actieonderzoek 

ook in methodische zin bij aan de structurele leeromgeving die de 

decentralisaties (transitie én transformatie) ook zouden moeten zijn. 

Met de verschillende experimenten die Zaanstad in het sociale 

domein heeft ingericht, zoals de pilot Sociale Wijkteams en de 

Proeftuin Jeugdteams, kan de dagelijkse praktijk in het krachtenveld 

gebruikt worden als leeromgeving. Volgens de Franse bureaucratie-

professor Michel Crozier17 “it is only through action, and through a 

kind of action that cannot be carried out without resorting to orga-

nizational models, that human groups and human societies can 

set new objectives for themselves and thus learn by obtaining the 

sanction of the environment. It is only through these sanctions, i.e., 

in view of their successes and failures they can change. Changes […] 

appear first at the level of the praxis and second only at the level of 

the values.” 

In dat opzicht is die praktijk dus niet zozeer (alleen) interessant 

om bijvoorbeeld vast te stellen hoe huishoudens precies gehol-

pen worden. Het is ook een middel om de mogelijkheden van de 

transformatie in kwantitatieve, kwalitatieve en financiële termen 

en in samenhang goed in beeld te krijgen. Om die vervolgens te 

confronteren met (politieke) waarden, beleid (ambities en doelen), 

strategie en tactiek. Het resultaat van deze leeromgeving is dat 

Zaanstad zichzelf in staat stelt om gedurende twee tot drie jaar, 

de terugtredende overheid vorm te geven aan de hand van de 

praktijk. Om zo niet alleen een transitie door te voeren, maar juist 

een transformatie te ontwikkelen. En de decentralisaties ten volle 

te benutten om de verzorgingsstaat verantwoord te laten terugtre-

den en de participatiestad in plaats daarvan te ontwikkelen.

17� &UR]LHU��0���7KH�EXUHDXFUDWLF�SKHQRPHQRQ��&KLJDJR���������SDJ�����������
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OVER DEEL II
Het is in de inleiding van deze notitie al eens gezegd, maar het kan niet genoeg 
benadrukt worden. Het krachtenveldmodel in hoofdstuk drie is een model dat 
de transformatie van input voorziet. Het dient als houvast om de opgave van de 
komende jaren vorm te geven. Dat geldt ook voor de zeven olifantenpaadjes uit 
hoofdstuk twee. Maar die dekken niet de lading van alles dat wij ontdekt en geleerd 
hebben tijdens dit actieonderzoek. Ieder verhaal van ieder huishouden bevat zijn 
eigen lessen en herbergt aanbevelingen in zichzelf. Het is daarom zeker de moeite 
waard kennis te nemen van de leefwereld, de plannen en de lessen die in Deel II in 
narratieven beschreven zijn vanuit het perspectief van de huishoudens. 
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DEEL II. CASuSbESCHRIJVINGEN
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INLEIDING bIJ DEEL II
,Q�KHW�HHUVWH�GHHO�YDQ�GLW�RQGHU]RHNVUDSSRUW�ZRUGHQ�SUDNWLMNVLWXDWLHV�DFKWHU�GH�WLHQ�
YRRUGHXUHQ�YDQ�$VVHQGHOIW�6DHQGHOIW�HQ�=DDQGDP�=XLG�VWHUN�JHFRPSULPHHUG�HQ�JHDE-
VWUDKHHUG��0DDU�GDDUPHH�NULMJ�MH�QRJ�JHHQ�JRHG�EHHOG�YDQ�KRH�KHW�HUXLW�]LHW�RS�GH�EDQN�
ELM�GH]H�PHQVHQ��'DW�EHHOG�LV�LQ�GLW�GHHO�JHVFKHWVW��+LHURQGHU�YROJHQ�WLHQ�EHVFKULMYLQJHQ�
YDQ�GH�OHHIZHUHOG�YDQ�KXLVKRXGHQV��KHW�SHUVSHFWLHI�GDW�]LM�YRRU�]LFK]HOI�YRRU�RJHQ�KHE-
EHQ�HQ�KXQ�HLJHQ�SODQQHQ��'H�EHVFKULMYLQJHQ�]LMQ�JHGHGXFHHUG�XLW�GH�YHUKDOHQ�YDQ�GH�
JH]LQQHQ�]HOI��+XQ�SODQQHQ�ZRUGHQ�GRRU�GH�RRJKDUHQ�YDQ�GH�RQGHU]RHNHU�JHwQWHUSUH-
WHHUG�LQ�KHW�OLFKW�YDQ�GH�EHJULSSHQ�OHJLWLPLWHLW��EHWURNNHQKHLG�HQ��NRVWHQ�H̆HFWLYLWHLW�
HQ�JHVFRRUG�RS�HHQ�VFKDDO�YDQ���WRW���VWHUUHQ��2S�GH]HOIGH�VFKDDO�ZRUGW�KHW�SODQ�DIJH]HW�
WHJHQ�ZDW�DDQQHPHOLMN�]RX�]LMQ�JHEHXUG�DOV�ZH�GH�SUREOHPHQ�LQ�GH]H�KXLVKRXGHQV�RS�
GH�µJHZRQH¶�PDQLHU�RSORVVHQ��2I�DOV�ZH�KHOHPDDO�QLHWV�]RXGHQ�GRHQ��'H]H�JHJHYHQV�]LMQ�
JHEUXLNW�LQ�GH�NZDQWLWDWLHYH�DQDO\VH�LQ�GHHO����9RRU�GH�NZDOLWDWLHYH�DQDO\VH�SXWWHQ�ZH�XLW�
GH�SDWURQHQ��PHFKDQLVPHQ�HQ�EHOHPPHULQJHQ�GLH�ZH�RQWGHNWHQ�WLMGHQV�KHW�XLWYRHUHQ�
YDQ�KHW�HLJHQ�SODQ�YDQ�GH]H�KXLVKRXGHQV��0HW�GLH�OHVVHQ�VOXLWHQ�ZH�KLHURQGHU�LHGHUH�
EHVFKULMYLQJ�YDQ�LHGHUH�FDVXV�DI��

$OOH�QDPHQ�LQ�GH�FDVHV�]LMQ�JH¿QJHHUG��9HUGHU�]LMQ�VRPPLJH�SUREOHPHQ�RI�JHEHXUWH-
QLVVHQ�LHWV�DEVWUDFWHU�RI�DOJHPHQHU�JHIRUPXOHHUG�GDQ�GH�JHGHWDLOOHHUGH�KRHGDQLJKHLG�
ZDDULQ�]H�EHNHQG�]LMQ�ELM�GH�RQGHU]RHNHU��'LW�RQGHU]RHN�JDDW�LPPHUV�QLHW�RP�VSHFL¿HN�
GH]H�JH]LQQHQ��+HW�JDDW�RP�GH�PDWH�ZDDULQ�KXQ�YHUKDOHQ�H[HPSODULVFK�]LMQ�HQ�ZDW�ZLM�
HUYDQ�NXQQHQ�OHUHQ�LQ�KHW�OLFKW�YDQ�GH�GHFHQWUDOLVDWLHV��
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EEN EMOTIO-
NELE TOMbOLA 

“ IK HEb ONTZETTEND VEEL PLEZIER IN 
MIJN OPLEIDING. EN OP MIJN WERK 
LACH IK ME DAGELIJKS ROT. VOOR DE 
MEIDEN HEb IK DAAR OOK EEN bAAN 
GEREGELD.”

1
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�:LOOHPV

GEZINSSAMENSTELLING

PDQ�+HQN������HQ�WZHH�GRFKWHUV��/RXLVH�����6DQQH�����

BETROKKEN INSTANTIES

6WLFKWLQJ�0DDWVFKDSSHOLMNH�'LHQVW�=DDQVWUHHN�:DWHUODQG��60'���*HPHHQWH�=DDQVWDG�
6FKXOGGLHQVWYHUOHQLQJ��6'9���%XUHDX�-HXJG]RUJ��6SLULW��'H�%DVFXOH��&HQWUXP�-RQJ��
SV\FKRORRJ��DGYRFDDW�PHGLDWRU��ZRQLQJFRUSRUDWLH�(LJHQ�+DDUG��3V\4��'LHQVW�8LWYRHULQJ�
2QGHUZLMV��'82���&HQWUDDO�$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU��&$.��

ANDERE BETROKKENEN

IDPLOLH�HQ�KXLVDUWV
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

=H�KHEEHQ�KHHO�ZDW�WH�YHUVWRXZHQ�
JHKDG�GH�ODDWVWH�PDDQGHQ��
'H��IDPLOLH�:LOOHPV�LV�JHHQ�HHQKHLG�
PHHU��$O�HHQ�KHOH�WLMG�QLHW�PHHU��
0DDU�VLQGV�EHJLQ�GLW�MDDU�LV�
PRHGHU�KHW�KXLV�XLW�JHJDDQ��=H�LV�
ELM�KDDU�YULHQG�JDDQ�ZRQHQ��'DW�
LV�QDWXXUOLMN�JRHG��$O�GLH�UX]LHV�
LV�RRN�QLNV��0DDU�KHW�EOLMIW�HHQ�
HPRWLRQHOH�NODS��(Q�DOV�GLW�QRX�KHW�
HQLJH�ZDV��+HQN¶V�]XV�LV�RQODQJV�
RRN�QRJ�RYHUOHGHQ��(HQ�OLHYH�]XV�
HQ�WDQWH�ZDDUDDQ�QLHW�DOOHHQ�KLM��
PDDU�RRN�GH�NLQGHUHQ�YHHO�VWHXQ�
KDGGHQ��(Q�RPD��IHLWHOLMN�GH�H[�
VFKRRQPRHGHU�YDQ�Henk��KHHIW�
WZHH�ZHNHQ�WHUXJ�HHQ�WZHHGH�
EHURHUWH�JHKDG��³=H�ODJ�RS�GH�
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JURQG��*HOXNNLJ�KHHIW�HHQ�RSOHWWHQGH�EXXUYURXZ�KDDU�JHYRQGHQ�́ �]HJW�/RXLVH��³,N�ZDV�
GDDU�SDV�¶V�DYRQGV�JHZHHVW�RP�GH�KRQG�XLW�WH�ODWHQ�HQ�WH�SULNNHQ�YRRU�RPD¶V�VXLNHU]LHNWH��
'DQ�KDG�]H�GDDU�GH�KHOH�GDJ�QRJ�JHOHJHQ�́ �

 PSYCHOLOGISCHE PROBLEMEN

+HQN�HQ�/RXLVH�]LMQ�]LFKWEDDU�JHWHNHQG�GRRU�DOOH�HPRWLHV�YDQ�GH�DIJHORSHQ�PDDQGHQ��
/RXLVH�]LW�WHJHQ�HHQ�GHSUHVVLH�DDQ��(Q�JDDW�WLMGHOLMN�QLHW�PHHU�QDDU�VFKRRO��'DW�NRPW�
RRN�RPGDW�]LM�KHUVWHOOHQGH�LV�YDQ�HHQ�ZKLSODVK�YDQZHJH�HHQ�EURPPHURQJHYDO��=H�KHHIW�
DIVSUDNHQ�PHW�GH�NLQGHUDUWV�YDQ�KHW�FRQVXOWDWLHEXUHDX�GDW�]H�ELQQHQNRUW�RS�WKHUDSHX-
WLVFKH�EDVLV�ZHHU�ZDW�JDDW�GRHQ��/RXLVH�LV�RRN�ELM�KDDU�KXLVDUWV�JHZHHVW��'LH�KHHIW�KDDU�
GRRUYHUZH]HQ�QDDU�HHQ�SV\FKRORRJ��+HW�KHOSW�/RXLVH�RP�PHW�KDDU�WH�SUDWHQ��PDDU�KHW�LV�
MDPPHU�GDW�]H�PDDU�HHQV�LQ�GH�WZHH�ZHNHQ�QDDU�KDDU�WRH�NDQ��(Q�QD�YLMI�NHHU�KRXGW�KHW�
DOZHHU�RS��'DDURP�LV�]H�GRRUYHUZH]HQ�QDDU�HHQ�SV\FKLDWHU��%LQQHQNRUW�VWDUW�]H�PHW�PH-
GLFDWLH��$QWLGHSUHVVLYD��³+RSHOLMN�KHOSW�KHW��:DQW��WRW�QX�WRH�EHQ�LN�YDQ�GLH�JHVSUHNNHQ�
QLHW�YHHO�EHWHU�JHZRUGHQ��+HW�LV�RS�GDW�PRPHQW�HFKW�KHHO�¿MQ�RP�PHW�LHPDQG�WH�SUDWHQ��
0DDU�HHQPDDO�WKXLV�YRHO�LN�PH�QRJ�VWHHGV�KHW]HOIGH�́

 ONVEILIGE JEUGDZORG

/RXLVH�LV�SDV�]HVWLHQ��PDDU�KHHIW�KHHO�YHHO�PHHJHWRUVW�LQ�KDDU�MHXJG��*HKHLPHQ�YDQ�KDDU�
]XV�6DQQH�ELMYRRUEHHOG��'LH�LV�RS�KDDU�GHUWLHQGH�KHW�VODFKWR̆HU�JHZRUGHQ�YDQ�JHZHOG�
HQ�EHGUHLJLQJHQ��'DW�KHHIW�]H�WZHH�MDDU�YRRU�]LFK]HOI�JHKRXGHQ��HQ�LQ�GLH�WZHH�MDDU�LV�]H�
YHHO�JDDQ�EORZHQ�HQ�GULQNHQ��2PGDW�]H�GDDU�RRN�]RYHHO�EORZGH�HQ�GURQN�NZDP�]H�ELM�
6SLULW�LQ�HHQ�EHVFKHUPGH�ZRRQYRUP�WH�ZRQHQ��2PGDW�]H�]RYHHO�EORZGH�HQ�GURQN�ZHUG�
]H�GDDU�RRN�ZHHU�XLWJH]HW��(Q�6DQQH�NZDP�ZHHU�WKXLV�ZRQHQ��9DQDI�GDW�PRPHQW�KHEEHQ�
+HQN�HQ�]LMQ�YURXZ�PHHUGHUH�NHUHQ�JHURHSHQ�pQ�JHVRHEDW�RP�HHQ�RQGHUWRH]LFKWVWHOOLQJ�
�276��YRRU�6DQQH��:DQW��]H�ZLVWHQ�]LFK�JHHQ�UDDG��'LH�276�NZDP�HU�XLWHLQGHOLMN��0DDU�
GDDU�ZDV�ZHO�HHQ�RYHUGRVLV�HQ�HHQ�ELMQD�DXWR�RQJHOXN�YRRU�QRGLJ��³6DQQH�KDG�KHW�LGHH�
RSJHYDW�RP�RS�GH�VQHOZHJ�GH�GHXU�YDQ�GH�DXWR�RSHQ�WH�GRHQ�́ �'DDUQD�KHHIW�6DQQH�YLMI�
PDDQGHQ�LQ�MHXJGGHWHQWLH�JH]HWHQ��7HUZLMO�]H�GDDU�PD[LPDDO�WZHH�ZHNHQ�]RX�EOLMYHQ��RP�
WH�ZDFKWHQ�RS�HHQ�SOHN�ZDDU�]H�EHKDQGHOG�HQ�EHJHOHLG�]RX�NXQQHQ�ZRUGHQ��6DQQH�KHHIW�
GULH�YDQ�GH�YLMI�PDDQGHQ�LQ�GH�LVROHHU�GRRUJHEUDFKW��9DQ�EHKDQGHOLQJ�ZDV�JHHQ�VSUDNH��
³=H�ZHUG�DOOHHQ�PDDU�SODWJHVSRWHQ�́ �DOGXV�/RXLVH��0DDU�GDDUQD�NZDP�HU�HHQ�SOHN�LQ�JH-
VORWHQ�EHKDQGHOFHQWUXP�'H�.RSSHOLQJ��YDQ�'H�%DVFXOH��6SLULW�HQ�$OWUD���0HW�PX]LHNWKH-
UDSLH�HQ�WHNHQWKHUDSLH�LV�6DQQH�HU�ERYHQRS�JHNRPHQ��(Q�GH�QD]RUJ�YRRU�6DQQH¶V�IDPLOLH�
ZDV�IDQWDVWLVFK��1LHW�DOOHHQ�6DQQH�KHHIW�GDDU�JHOHHUG�RP�WH�JDDQ�PHW�KDDU�JHZHOGGDGLJH�
JHGUDJ�HQ�KDDU�]HOIYHUQLHWLJHQGH�JHEUXLN��PDDU�RRN�+HQN�HQ�/RXLVH��6DQQH�GRHW�QX�
GH]HOIGH�RSOHLGLQJ�DOV�KDDU�YDGHU��
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 1 EURO 15

:DQW��+HQN�JDDW�VLQGV�NRUW�RRN�ZHHU�ppQ�GDJ�LQ�GH�ZHHN�QDDU�VFKRRO��+LM�KHHIW�HHQ�
OHHUOLQJFRQWUDFW�ELM�HHQ�]RUJLQVWHOOLQJ�DOV�YHUSOHJHU��'DDUQDDVW�ZHUNW�KLM����XXU�SHU�ZHHN��
'DDUYRRU�NULMJW�KLM������HXUR�QHWWR�LQ�GH�PDDQG��³'DW�LV�ZHO�HYHQ�DQGHUV�GDQ�YRRUKHHQ�́ �
]HJW�+HQN��³,N�KHE�RQW]HWWHQG�YHHO�SOH]LHU�LQ�PLMQ�RSOHLGLQJ��(Q�RS�PLMQ�ZHUN�ODFK�LN�PH�
GDJHOLMNV�URW��0DDU�KHW�OHYHUW�QLHW�YHHO�RS�́ �+HQN�LV�EDQJ�GDW�KLM�GH�KXXU�QLHW�PHHU�RS�
NDQ�EUHQJHQ��,Q�GH�RXGH�KXLVKRXGHQVVLWXDWLH�NZDPHQ�HU�WZHH�LQNRPHQV�ELQQHQ��1X�LV�
GLH�KXXU�YDQ�¼��������PRHLOLMN�RS�WH�EUHQJHQ��'DW�LV�ELMQD�����YDQ�+HQN¶V�PDDQGLQNR-
PHQ��+HW�PHHVW�ZUDQJH�LV�QRJ�GDW�GH�JUHQV�YRRU�KXXUWRHVODJ�LQ������RS�¼��������OLJW��
'DDUYRRU�]RX�+HQN�LQ�DDQPHUNLQJ�NRPHQ�RS�EDVLV�YDQ�]LMQ�KXLGLJH�LQNRPHQ��³0DDU�MD��
GH�KXXU�LV�¼������WH�KRRJ�́ �'H�]RUJHQ�RP�KXQ�¿QDQFLsQ�VWDDQ�GH�IDPLOLH�:LOOHPV�LQ�GH�
ZHJ�RP�KXQ�HPRWLRQHOH�OHHG�WH�YHUZHUNHQ��%RYHQGLHQ�]RUJW�GH�IDPLOLH�JH]DPHQOLMN�YRRU�
RPD��GLH�RP�GH�KRHN�ZRRQW��³'LH�PHLGHQ�UHGGHQ�]LFK�ZHO��DOV�ZH�KHW�KXLV�XLW�PRHWHQ��
9RRU�GH�PHLGHQ�KHE�LN�LQ�KHW�YHU]RUJLQJVKXLV�ZDDU�LN�ZHUN�RRN�HHQ�EDDQ�JHUHJHOG��(Q�LN�
UHG�PH�RRN�ZHO��,N�JD�ZHO�RS�HHQ�NDPHUWMH�]LWWHQ�HUJHQV�LQ�=DDQGDP��0DDU�RPD�PRHW�RQV�
GDQ�PLVVHQ��HQ�ZLM�KDDU�́ �1X�UHYDOLGHHUW�RPD�QRJ��0DDU�]RGUD�]H�ZHHU�WKXLV�LV��SDNNHQ�
+HQN��/RXLVH�HQ�6DQQH�GH�]RUJ�YRRU�KDDU�ZHHU�RS��=H�GRHQ�ZDW�KXLVKRXGHOLMNH�GLQJHQ��
/DWHQ�KDDU�KRQGMH�XLW��(Q�WZHH�NHHU�SHU�GDJ�VSXLWHQ�]H�LQVXOLQH��'DW�NDQ�RPD�]HOI�QLHW�
PHHU�]R�JRHG��

 TIJD NEMEN, MAAR GEEN TIJD TE VERLIEZEN

'H�IDPLOLH�:LOOHPV�KHHIW�QRJ�JHHQ�KXXUDFKWHUVWDQG��0DDU�ZHO�HHQ�SDDU�DQGHUH�DFKWHU-
VWDQGHQ��2QJHYHHU�WZHHsQKDOI�GXL]HQG�HXUR��%LM�KHW�HQHUJLHEHGULMI��KHW�ZDWHUEHGULMI�
HQ�GH�DXWRYHU]HNHULQJ��GH�DXWR�LV�RYHULJHQV�DO�GH�GHXU�XLW���(Q�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�LV�
KHW�IDLOOLVVHPHQW�YDQ�KHW�JH]DPHQOLMNH�EHYHLOLJLQJVEHGULMI�YDQ�+HQN�HQ�]LMQ�ELMQD�H[�
YURXZ�RRN�QRJ�QLHW�KHOHPDDO�JRHG�DIJHZLNNHOG��³'LH�NZDPHQ�ODDWVW�PHW�HHQ�YRUGHULQJ�
YDQ���������HXUR��'LH�FXUDWRU�KHHIW�KHW�QLHW�KHHO�]RUJYXOGLJ�YRRU�RQV�DIJHZLNNHOG�WRHQ��
$OV�HU�JHHQ�JHOG�LV�WH�KDOHQ�YRRU�GDW�VRRUW�JDVWHQ��GDQ�PRGGHUHQ�]H�]R¶Q�]DDN�HHQ�EHHWMH�
WRW�HHQ�HLQGH�HQ�]LH�MH�]H�QRRLW�PHHU��0DDU�GLH�����PLOOH�EHUXVW�RS�HHQ�YHUJLVVLQJ�́ �$OOH�
DQGHUH�SHUVRRQOLMNH�SUREOHPHQ�YDQ�GH�IDPLOLH�:LOOHPV�KHEEHQ�WLMG�QRGLJ��2PD�KHHIW�WLMG�
QRGLJ�RP�WH�UHYDOLGHUHQ��6DQQH�JDDW�QX�JRHG�RS�KDDU�ZHUN�pQ�VFKRRO��PDDU�GH�WLMG�]DO�
OHUHQ�RI�]LM�]LFK�VWDDQGH�EOLMIW�KRXGHQ��/RXLVH�NDQ�RRN�DOOHHQ�PDDU�GH�WLMG�QHPHQ�RP�GH�
HPRWLRQHOH�WRPEROD�GLH�]LM�DOV�MRQJ�PHLVMH�YDQ�GLFKWELM�KHHIW�PRHWHQ�PHHPDNHQ�WH�YHU-
ZHUNHQ��(Q�GDW�JHOGW�RRN�YRRU�+HQN��0DDU�DOV�KHW�RS�KXQ�JHOG]DNHQ�DDQNRPW��GDQ�LV�HU�
JHHQ�WLMG�WH�YHUOLH]HQ��=H�KHEEHQ�KXQ�EHVWDDQ�DOV�KXLVKRXGHQ�ZHHU�UHGHOLMN�RS�RUGH��PDDU�
KXQ�ZDQNHOH�¿QDQFLsOH�VLWXDWLH�EHGUHLJW�GDW�EHVWDDQ�QX�DFXXW��³'LH�HFKWVFKHLGLQJ�PRHW�
URQG�HQ�GH�SRUWHPRQQHH�PRHW�ZHHU�RS�RUGH�́ �EHVOXLW�+HQN��
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PERSOONLIJK PERSPECTIEF

%HVWDDQV]HNHUKHLG��'DDU�LV�KHW�GH�IDPLOLH�:LOOHPV�RP�WH�GRHQ��'DW�YHUWDDOW�]LFK�LQ�KHW�
SHUVSHFWLHI�YDQ�+HQN��6DQQH�HQ�/RXLVH�LQ�KHW�DIPDNHQ�YDQ�KXQ�RSOHLGLQJHQ�RP�GH�]RUJ�
LQ�WH�JDDQ��(Q�HHQYRXGLJZHJ�NXQQHQ�EOLMYHQ�ZRQHQ�ZDDU�]H�QX�ZRQHQ��RPD�RP�GH�KRHN�
NXQQHQ�EOLMYHQ�YHU]RUJHQ�WRW�DDQ�KHW�HLQGH�HQ�]LFK�SHUPLWWHUHQ�RP�GH�WLMG��HQ�UXVW��WH�
QHPHQ�YRRU�KHW�YHUZHUNHQ�YDQ�HHQ�PRHLOLMNH�MHXJG�HQ�KHIWLJ�KXLVKRXGHQVOHYHQ�

HET PLAN VAN DE FAMILIE WILLEMS

+HW�RSORVVHQ�YDQ�KXQ��QDDU�HLJHQ�]HJJHQ�UHODWLHI�RYHU]LFKWHOLMNH��¿QDQFLsOH�YUDDJVWXNNHQ�
�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ�HQ�%HODVWLQJGLHQVW��LV�GH�EHODQJULMNVWH�HQ�HHUVWH�RSJDYH�YRRU�
GH]H�IDPLOLH��3DV�DOV�GDW�URQG�LV��GHQNHQ�]H�GH�UXVW�HQ�GH�WLMG�WH�YLQGHQ�RP�KXQ�HPRWLR-
QHOH�YHUOHGHQ�WH�YHUZHUNHQ�HQ�HHQ�QLHXZH�WRHNRPVW�YRUP�WH�JHYHQ��'H�IDPLOLH�:LOOHPV�
ZLO�]HOI�DOOH�]HLOHQ�ELM]HWWHQ�DOV�KHW�JDDW�RP�KXQ�¿QDQFLsOH�KXLVKRXGHQ��0DDU�]H�PHUNHQ�
GDW�]H�GDDU�DOOHHQ�QLHW�KHOHPDDO�XLW�]XOOHQ�NRPHQ��

 MEER WERKEN EN MINDER HUUR

'H�HHUVWH�RSORVVLQJ�GDDUYRRU�LV�PHHU�XUHQ�JDDQ�ZHUNHQ��+HQN�ZLO�JUDDJ����XXU�ZHUNHQ��
(Q�YDNHU�LQ�GH�DYRQGHQ�HQ�ZHHNHQGV�LQJHURRVWHUG�VWDDQ��YDQZHJH�GH�RQUHJHOPDWLJKHLGV-
WRHVODJ��(HQ�DDQYXOOHQGH�RSORVVLQJ�GLH�GH�IDPLOLH�YRRU�RJHQ�KHHIW�LV�KHW�WLMGHOLMN��RQGHU�
EHSDDOGH�YRRUZDDUGHQ��YHUODJHQ�YDQ�GH�KXXU�PHW�PLQLPDDO�¼������'DQ�]RX�GLW�KXLV-
KRXGHQ�LQ�DDQPHUNLQJ�NRPHQ�YRRU�KXXUWRHVODJ��'DW�NRVW�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH�GH�IDFWR�
QLHWV�HQ�KHW�JHHIW�+HQN�WLMGHOLMN��ELMYRRUEHHOG����PDDQGHQ��GH�JHOHJHQKHLG�RP�EHWDOLQJV-
DFKWHUVWDQGHQ�LQ�WH�ORSHQ�HQ�]LMQ�RSOHLGLQJ�DI�WH�URQGHQ��'DDUQD�NULMJW�KLM�PHHU�VDODULV�
RPGDW�KLM�JHGLSORPHHUG�LV��6FKXOGKXOSYHUOHQLQJ�KRHIW�GH�IDPLOLH�:LOOHPV�ZDDUVFKLMQOLMN�
QLHW��7HQ]LM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�YDVWKRXGW�DDQ�GLH���������HXUR��0DDU�GDW�LV�QLHW�+HQN¶V�
YHUZDFKWLQJ��2S�GH�DQGHUH�DFKWHUVWDQGHQ�NULMJW�KLM�]HOI�ZHO�JULS��%RYHQGLHQ�NXQQHQ�]H�
JRHG�PHW�ZHLQLJ�JHOG�RPJDDQ��$OOHHQ�GH�KXLGLJH�LQNRPVWHQ�]LMQ�JHZRRQ�HFKW�Wp�ZHLQLJ��
9HUGHU�LV�KHW�EHODQJULMN��]RZHO�¿QDQFLHHO�DOV�HPRWLRQHHO��GDW�GH�HFKWVFKHLGLQJ�]R�VQHO�
PRJHOLMN�LV�DIJHURQG��(Q�GH�DOLPHQWDWLH�YRRU�+HQN�HQ�/RXLVH�ZRUGW�YDVWJHVWHOG��+HQN�HQ�
]LMQ�H[�KHEEHQ�ppQ�JH]DPHQOLMNH�DGYRFDDW�DDQJHVWHOG��

 GEZONDE GEEST, GEZOND LICHAAM

'H�EHKDQGHOLQJ�YDQ�GH�SV\FKLVFKH�SUREOHPHQ�YDQ�/RXLVH�ZRUGW�LQ�RYHUOHJ�PHW�KDDU�
KXLVDUWV�HQ�SV\FKRORRJ�YHUGHU�YRUPJHJHYHQ��/RXLVH�YHUZDFKW�GDDU�RS�WHUPLMQ�EDDW�YDQ�
WH�KHEEHQ��2RN�GH�NLQGHUDUWV�YDQ�KHW�&HQWUXP�-RQJ�KRXGW�YLQJHU�DDQ�GH�SROV�HQ�VFKDNHOW�
PHW�/HHUSOLFKW��+HQN�HQ�/RXLVH�JDDQ�RRN�VDPHQ�VSRUWHQ��RPZLOOH�YDQ�/RXLVH¶V�KHUVWHO�HQ�
+HQN¶V�YHUZHUNLQJ��
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 BUREAUCRATISCHE SPRAAKVERWARRING

6DQQH�KHHIW�YHUGHU�QRJ�ZDW�VSUDDNYHUZDUULQJ�PHW�HHQ�SDDU�LQVWDQWLHV�RS�WH�ORVVHQ��=R�
OLJW�]H�LQ�GH�FOLQFK�PHW�GH�'LHQVW�8LWYRHULQJ�2QGHUZLMV��'82���'LH�KHHIW�KDDU�HHQ�EULHI�
JHVWXXUG�ZDDULQ�VWDDW�GDW�]H�UHFKW�KHHIW�RS�HHQ�DDQYXOOHQGH�VWXGLHEHXUV��9DQZHJH�KHW�
ODJH�JH]LQVLQNRPHQ��0DDU�GDDU�NRPW�'82�QX�RS�WHUXJ�HQ�JHHIW�DDQ�GDW�6DQQH�ELM�KDDU�
PRHGHU�PRHW�DDQNORSSHQ��6DQQH�]LHW�GDW�QLHW�]LWWHQ��JH]LHQ�KDDU�JHVFKLHGHQLV��0HW�KDDU�
PRHGHU�ZLO�]H�OLHYHU�EUHNHQ��0DDU�]H�KHHIW�ZHO�JHOG�QRGLJ�RP�KDDU�VWXGLH�WH�NXQQHQ�
EHWDOHQ��9HUGHU�LV�HU�ZDW�RQGXLGHOLMNKHLG�RYHU�HHQ�WHJHPRHWNRPLQJ�LQ�GH�NRVWHQ�YRRU�
VFKLOGNOLHUPHGLFLMQHQ�YDQ�6DQQH��+HW�&HQWUDDO�$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU��&$.��LV�JHVWRSW�
PHW�GH�EHWDOLQJ�GDDUYDQ��'DW�ZDV�RQJHYHHU�����HXUR�SHU�MDDU��0DDU�]RQGHU�FRPPXQL-
FDWLH�YDQXLW�KHW�&$.�NZDP�GDW�EHGUDJ�RSHHQV�QLHW�PHHU��$OV�RPD�ZHHU�WKXLV�LV�]XOOHQ�
]H�ERYHQGLHQ�GH�]RUJ��ERRGVFKDSSHQ��KXLVKRXGHQ��PHGLFDWLH��YRRU�KDDU�ZHHU�RS�]LFK�
QHPHQ���

 DOORbRAAK
���� PHHU�ZHUNHQ
�D��]XLQLJ�OHYHQ
����WLMGHOLMN�ODJHUH�KXXU�HQ�
� KXXUWRHVODJ

                                      

 ZELF DOEN
���� RSOHLGLQJHQ�DIURQGHQ�
����RPD�RQGHUVWHXQHQ�PHW�
� PHGLFDWLH�HQ�KXLVKRXGHQ�
����YLD�KXLVDUWV�HQ�SV\FKRORRJ�
� LQ�EHKDQGHOLQJ�ELM�
� SV\FKLDWHU��/RXLVH��
����HPRWLRQHOH�SUREOHPHQ�
 verwerken

 ONDERSTEuNEN

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
���� SV\FKLDWULVFKH�
� EHKDQGHOLQJ��/RXLVH�

PERSPECTIEF
EHVWDDQV]HNHUKHLG�RS�KHW�JH-
ELHG�YDQ�¿QDQFLsQ�HQ�ZRQHQ���
WLMG�HQ�UXVW�YRRU�YHUZHUNHQ�
HPRWLRQHOH�SUREOHPHQ���RPD�
]HOI�NXQQHQ�YHU]RUJHQ

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN 
KOSTENEFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

Het belangrijkste onderdeel van het eigen plan van de familie Willems is het 

oplossen van hun financiële problemen. Zodat zij vervolgens hun andere 

persoonlijke problemen beter kunnen verwerken, én oma blijven verzorgen 
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om de hoek. Dat willen ze doen door zelf zuinig te leven en door harder te 

werken. Bovendien werken ze alle drie, met scholing, aan hun inzetbaarheid 

op de arbeidsmarkt (van de toekomst). Op die manier zijn zij allen betrokken 

bij de oplossing van dat probleem. Een belangrijke aanvulling op hun eigen 

vermogen om die problemen op te lossen, is het tijdelijk verlagen van de 

huur met een paar euro. Vanuit de ogen van de gemeente en woningcorpo-

ratie is dat een zeer efficiënte oplossing: het kost een paar tientjes in twee 

jaar tijd en het voorkomt niet alleen achterstand van betalingen en eventueel 

een uitzetting, maar stelt de familie ook in de gelegenheid om zorg te verle-

nen aan oma. Dat scheelt de gemeente in de huishoudelijke hulp. Natuurlijk 

kost huurtoeslag de Rijksoverheid wel geld. De legitimiteit van deze oplos-

sing is niet te beoordelen op de letter van de wet of de beleidsregel. Het is 

misschien heel logisch, en met enige creativiteit kan de legitimering van 

deze maatregel gevonden worden in de voorwaarden waartegen die tijde-

lijke verlaging van de huur plaatsvindt. 

Vanuit Hemelse Modder is ongeveer 20 uur in de oplossing van de familie 

Willems geïnvesteerd. Die tijd is vooral gaan zitten in meedenken en na-

denken over andere mogelijke oplossingen dan die van de familie Willems. 

De woningcorporatie heeft vrij snel in het traject besloten om niet tot de 

verlaging van de huur over te gaan. Niet omdat het niet mag; huur verhogen 

mag maar eens per jaar, huur verlagen mag iedere dag. Het is het beleid van 

de woningcorporatie om niet tot verlaging van huur over te gaan. De finan-

ciële problemen van de familie Willems zijn nog niet opgelost. Henk corres-

pondeert nog met de Belastingdienst, en heeft zich bij de SMD gemeld om 

hem daarbij te ondersteunen. Zij gaan hem helpen met het contact met de 

curator die het faillissement heeft begeleid van Henk’s beveiligingsbedrijf. 

Ze hebben er een hard hoofd in dat daar op korte termijn een oplossing voor 

komt.

> REGULIERE ROUTE

Hoe ziet de ‘gewone’ weg er mogelijk uit? De familie Willems komt op een 

zeker moment financieel zo klem te zitten, dat ze hun huur niet meer kun-

nen opbrengen. Na twee maanden huurachterstand komt iemand van de 

woningcorporatie langs om met Henk te praten over die achterstand. En 

dan licht Henk toe dat hij het ene gat met het andere vult en inmiddels 
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behoefte heeft aan schuldhulpverlening. Het is te hopen dat de echtschei-

ding en boedelscheiding dan helemaal rond zijn. Want, alleen dan kan 

Schulddienstverlening (SDV) Henk helpen. Ondertussen is het goed mo-

gelijk dat hun andere persoonlijke problemen er niet minder op geworden 

zijn. Hoewel de familie Willems die nu prima via de reguliere weg weet aan 

te pakken, blijft het de vraag of het zin heeft om met een psycholoog of 

psychiater te praten om vervolgens terug naar een huis vol zorgen te gaan. 

Effectieve behandeling op dat front is in ieder geval gebaat bij stabiliteit op 

het financiële vlak. Als de familie Willems onvoldoende middelen heeft om 

een schuldenregeling te treffen met de schuldeisers, waaronder de wo-

ningcorporatie, kan dat ertoe leiden dat zij het huis uit worden gezet omdat 

zij dat huis niet kunnen betalen. Dan zal oma een beroep moeten doen op 

meer en intensievere thuishulp. Gelukkig heeft zij een goede huisarts, die 

dat allemaal al voorbereid heeft. De reguliere route is natuurlijk legitiem. 

Wie zijn huis niet kan betalen, moet op zoek naar een ander huis. Maar deze 

route is minder stimulerend voor de betrokkenheid bij het oplossen van hun 

eigen financiële probleem. Als je toch niet tegen je schulden op kunt werken, 

waarom zou je dat nog doen? Bovendien is deze route in meerdere opzichten 

suboptimaal als het gaat om kosteneffectiviteit. Oma kan op termijn moge-

lijk niet meer door haar eigen kleinkinderen en ex-schoonzoon worden ver-

zorgd. En bovendien is de kosteneffectiviteit van de psychiatrische behande-

ling van Louise minder optimaal.

> NULALTERNATIEF

Wat als er niets gebeurd? In andere woorden: wat als de familie Willems 

geen beroep doet op de (lokale) verzorgingsstaat? Waarschijnlijk lopen de 

schulden dan hoe dan ook op. En daarmee loopt de jonge Louise een groter 

risico een manifestere depressie te ontwikkelen. Uiteindelijk draait het dan 

uit op een huisuitzetting. Henk heeft al eerder aangegeven dat, wanneer hij 

geen oplossing vindt, het “allemaal geen zin meer heeft.” Niets doen maakt 

Henk dus apathisch, wat afbreuk doet aan zijn betrokkenheid bij de oplos-

sing van zijn eigen problemen. En niets doen maakt in ieder geval Louise 

zieker, wat weer resulteert in hoge kosten voor duurdere behandelingen. 

Is niets doen legitiem? Nee, zeker niet. De familie Willems heeft financiële 

problemen en komt daar zelf niet meer uit. In dat geval is de gemeente bij 
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wet verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning, en 

vraagt daar iets voor terug (inzet, motivatie) van de familie Willems. 

bEOORDELING

De route die de familie Willems in hun eigen plan schetst scoort het beste 

op betrokkenheid; de familie levert zelf een bijdrage aan het oplossen van 

hun eigen financiële problemen door minder uit te geven, meer te werken en 

vol goede moed hun opleidingen af te ronden. Bovendien zijn ze betrokken 

bij het compenseren van de gezondheidsproblemen van oma. De  reguliere 

route en het nulalternatief kunnen heel goed leiden tot afzijdigheid, omdat 

het ogenschijnlijk geen zin zou hebben voor de familie om zich zo in te zet-

ten. Ook op het terrein van kosteneffectiviteit scoort hun eigen plan hoge 

punten. De aanvullende oplossing (tijdelijk verlagen huur) voor hun finan-

ciële problematiek kost haast niets. De reguliere route van verhuizen en 

schuldhulp kost veel meer. Dat geldt ook voor het nulalternatief. Bovendien 

is andere hulp in die routes waarschijnlijk minder effectief. En leiden die 

routes tot de noodzaak van meer professionele ondersteuning bij oma thuis. 

Het probleem van het plan van de familie Willems zit hem in de legitimering 

ervan. Die moet gevonden worden in de aanvullende voorwaarden en het 

tijdelijke karakter van de aanvullende oplossing. Er is geen wet die de oplos-

sing van de familie Willems verbiedt. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  TUSSEN DROOM EN DAAD STAAN WETTEN IN DE WEG

En praktische bezwaren. Het tijdelijk en onder voorwaarden verlagen van 

de huur van de familie Willems, zou een efficiënte oplossing zijn die op zijn 

merites te legitimeren zou zijn vanwege de voorwaarden en het tijdelijke 

karakter. Echter, het is niet mogelijk. Niet omdat het wettelijk niet mag. Maar 

omdat het voor professionals in de frontlijn moeilijk is om gemotiveerd van 

dat beleid af te wijken. Mogelijk veroorzaakt door praktische bezwaren zoals 



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 1 79

de vrees voor precedentwerking of ‘het niet kunnen uitleggen’ in andere 

situaties. De vraag is of die vrees reëel is, of koudwatervrees. Natuurlijk is 

het beleid om niet zomaar de huur te verlagen. Maar het is in de toekomst 

ook beleid dat we burgers zo eenvoudig mogelijk compenseren en dat we 

van ze verwachten dat zij zorg dragen voor elkaar; voor hun familie. Die twee 

waarden botsen in deze casus.

2.  VERANTWOORDELIJKHEID EN BEVOEGDHEID LIGGEN BIJ VERSCHILLENDE ORGANISATIES

De gemeente draagt de wettelijke verantwoordelijkheid om burgers die 

in financiële problemen raken en daar zelf niet (alleen) meer uitkomen te 

ondersteunen (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Alleen de gemeente 

kan deze familie in praktische zin niet ondersteunen, omdat de boedelschei-

ding van Henk en zijn ex-vrouw nog niet rond is. De woningcorporatie zou 

die ondersteuning in de vorm van een uitzonderlijke maatregel wel kunnen 

bieden. Echter, die is niet verantwoordelijk voor de schuldenproblematiek 

bij inwoners. En plukt er ook geen vruchten van als de familie Willems oma 

kan blijven verzorgen. De verantwoordelijkheid voor het probleem ligt dus 

bij de ene organisatie; de sleutel tot de oplossing en de bevoegdheid om die 

oplossing te bieden ligt bij een ander. Die belangen komen in de uitvoering 

niet bij elkaar in specifiek maatwerk voor het totale systeem rondom deze 

familie. 

3.  SCHULDDIENSTVERLENING REAGEERT HEEL SNEL EN RESOLUUT

Henk heeft zich online aangemeld bij de afdeling SDV. Vanwege zijn ver-

meende schulden bij de Belastingdienst. Binnen een week kreeg hij een 

consulent aan de telefoon. Die snelheid heeft hij erg gewaardeerd. Alleen 

voor Henk leverde dat niet meteen iets op. Pas als de boedelscheiding rond 

is, kan hij in praktische zin geholpen worden. Dat was een helder en reso-

luut antwoord. Maar het schrikte Henk ook af. “Ze kunnen me ook daar niet 

helpen.” Daardoor stopte hij aanvankelijk met zijn zoektocht naar onder-

steuning. De duidelijkheid van SDV dat zij hem niet konden helpen op dit 

moment, resulteerde bij Henk in het idee dat niemand hem nog zou kunnen 

helpen; alsof de deur overal dicht zat. Later is hij vanuit “Hemelse Modder” 

alsnog gemotiveerd om zich bij de SMD te melden, op advies van SDV. 

Duidelijkheid zonder gevoelsmatig de deur dicht te doen, dat is misschien de 

uitdaging.
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4.  ENTRY-EXIT PARADOX

In de kantlijn van het verhaal van de familie Willems werd uitgebreid stil-

gestaan bij het verleden van Sanne in de (onvrijwillige) jeugdzorg. Zij werd 

aanvankelijk opgenomen in een beschermde woonvorm vanwege haar 

problemen met drugsgebruik en alcohol. En om precies dezelfde reden werd 

zij ook weer uit die voorziening gezet. De problemen die Sanne’s toegang tot 

een voorziening legitimeerden, waren dezelfde als die haar verwijdering uit 

die voorziening legitimeerden. Deze vorm van afwenteling van onmacht van 

voorzieningen en professionals resulteert erin dat de ergste ‘gevallen’ geen 

gebruik kunnen maken van deze voorzieningen. Terwijl die ze het hardst 

nodig hebben. Er moeten voorwaarden gesteld worden aan schorsing of 

verwijdering van de ergste gevallen. Bijvoorbeeld de voorwaarde om een 

alternatief passend onderdak te vinden. 

5.  HET ZWAARSTE REGIEM IS NIET ALTIJD HET VEILIGSTE REGIEM

De eerste ervaring van Sanne in de onvrijwillige jeugdzorg, onder wiens 

toezicht zij stond in het belang van haar eigen veiligheid, heeft haar juist 

vijf maanden een onveilig gevoel opgeleverd. Zij werd opgesloten in een 

inrichting voor jeugdige delinquenten. Hoewel zij geen delict had gepleegd, 

werd zij daar “als een crimineel behandeld,” en werd ze niet behandeld maar 

“gedrogeerd.” Ze zat lange tijd alleen in de isoleercel. 

In die periode is Sanne bergafwaarts gegaan vanwege de jeugdzorg die haar 

daartegen zou moeten beschermen. Als het goed is, is dit probleem van een 

aantal jaren terug onder minister Rouvoet voor Jeugd & Huishouden opge-

lost. Daarvan hebben we geleerd dat zwaardere vormen van zorg voor jeugd 

dan nodig, eerder een destructieve uitwerking hebben dan een construc-

tieve. Er moet dus een prikkel op zo licht mogelijke passende hulp zijn.

6.  ONVOLDOENDE BUREAUCRATISCHE COMPETENTIES

Sanne kwam in een spraakverwarring terecht met de DUO over haar recht 

op een aanvullende studiebeurs. Ze heeft een brief van DUO waarin staat 

dat zij daar recht op zou hebben. Maar DUO ging niet over tot uitbetaling, 

omdat ze bij nader inzien bij haar moeder zou moeten aankloppen. In ver-

schillende telefoongesprekken met DUO kreeg zij verschillende berichten 

over haar recht op een aanvullende beurs. De ene medewerker vertelde haar 

dat zij op de brief kon vertrouwen; daar rechten aan ontleende. De volgende 
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vertelde haar dat ze daar recht op had zodra de echtscheiding van haar 

ouders officieel geregistreerd is. En weer een andere zei dat ze sowieso bij 

haar moeder moet aankloppen. Sanne raakte hiervan in verwarring, en was 

niet in staat DUO een finaal oordeel te ontlokken. Het ontbreekt haar aan bu-

reaucratische competenties om met verwarrende bureaucratie om te gaan. 

Burgerschap, of eigen regie, zou gepaard moeten gaan met de ontwikkeling 

van die competenties.
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EEN 
ARbEIDERS-
GEZIN 

“ DE TAxIPAS DIE WE HEbbEN 
GEKREGEN IS WEL EEN OPLOSSING. 
MAAR GEEN OPLOSSING VOOR ONS 
PRObLEEM.”

2
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�<LOPD]�

GEZINSSAMENSTELLING

PDQ�0HKPHW�������YURXZ�$\VH�������GULH�NLQGHUHQ��(UNDQ�����(EUX�����0XUDW�����

BETROKKEN INSTANTIES

JHPHHQWH�=DDQVWDG��:PR���8:9��52&��LQEXUJHULQJ���**=�'LMN�	�'XLQ��0((��
=DDQV�0HGLVFK�&HQWUXP�

ANDERE BETROKKENEN

KXLVDUWV��IDPLOLH�HQ�EXUHQ
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

1HJHQKRRJ��LQ�HHQ�EUDQGVFKRRQ�
DSSDUWHPHQW�LQ�HHQ�ÀDWJHERXZ��
ZRRQW�GH�IDPLOLH�<LOPD]��$\VH 
]RUJW�KLHU�YRRU�KDDU�PDQ�0HKPHW��
'LH�]LW�JURWH�GHOHQ�YDQ�GH�GDJ�LQ�
HHQ�UROVWRHO�RI�OLJW�RS�EHG��1DDVW�GH�
]RUJ�YRRU�KDDU�PDQ��LV�$\VH�HU�RRN�
YRRU�KDDU�WZHH�MRQJVWH�NLQGHUHQ��
(UNDQ��GH�MRQJVWH�YDQ�����LV�HHQ�
NOHLQ�PDQQHWMH��+LM�KHHIW�HHQ�
YRHGVHODOOHUJLH�HQ�LV�JHZRRQ�HHQ�
EHHWMH�HHQ�]ZDN�MRFKLH��$\VH�PDDNW�
]LFK�VRPV�ZHO�]RUJHQ�RP�KHP��
=H�ZLO�GDW�KLM�JRHG�HHW�HQ�RP�]LMQ�
JH]RQGKHLG�GHQNW��+HW�VSHFLDOH�
HWHQ�YRRU�(UNDQ�LV�KDUWVWLNNH�
GXXU��PDDU�GDDU�ZLO�$\VH�QLHW�RS�
EH]XLQLJHQ��(EUX�JDDW�ELMQD�QDDU 
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GH�0%2��=H�JDDW�HHQ�VRFLDOH�RSOHLGLQJ�GRHQ��0:'���(Q�]H�KHHIW�HHQ�EDDQWMH�ELM�GH�VXSHU-
PDUNW�VLQGV�KHW�YRRUMDDU��0HW�KDDU�JDDW�KHW�JRHG��

 ALLES IN HET TEKEN VAN MEHMET

0HW�0HKPHW�GDDUHQWHJHQ�JDDW�KHW�QLHW�]R�EHVW��+LM�LV�LQ������YDQ�JURWH�KRRJWH�JHYDOOHQ�
RS�]LMQ�ZHUN��'H�NODS�ZDV�]R�KDUG��GDW�KLM�WZHH�ZHNHQ�LQ�FRPD�ODJ��0HKPHW�KHHIW�ODQJH�
WLMG�PRHWHQ�UHYDOLGHUHQ�RP�WH�KHUVWHOOHQ�YDQ�GH�I\VLHNH�SUREOHPHQ�YDQ�GLH�YDO��'DDUELM�
KHHIW�$\VH�KHP�ELMJHVWDDQ��$DQYDQNHOLMN�GHHG�]LM�GDW�QDDVW�KDDU�ZHUN�RS�HHQ�SHXWHU-
VSHHO]DDO��'DW�ZHUN�GHHG�]H�PHW�HUJ�YHHO�SOH]LHU��$\VH�ZDV�GDDU�QRJ�QLHW�ODQJ�LQ�GLHQVW��=H�
KDG�NRUW�GDDUYRRU�KDDU�GLSORPD�JHKDDOG�RP�GDW�ZHUN�WH�NXQQHQ�GRHQ��$\VH�FRPELQHHUGH�
KDDU�LQEXUJHULQJ�PHW�YROZDVVHQHQHGXFDWLH��=H�LV�WURWV�RS�KDDU�GLSORPD�HQ�GDQNEDDU�GDW�
]H�GDW�KHHIW�NXQQHQ�KDOHQ��0DDU�KHW�ZDV�VWRPZHJ�QLHW�PHHU�YRO�WH�KRXGHQ�RP�WH�EOLMYHQ�
ZHUNHQ��QDDVW�GH�LQWHQVLHYH�]RUJ�YRRU�0HKPHW�pQ�YRRU�GH�NOHLQH�(UNDQ�HQ�EUXJNODVVHU�
(EUX��³,N�KHE�YDQ�KHW�EHJLQ�DI�DDQ�DOOHV�]HOI�JHGDDQ��(Q�RRN�DOOHV�]HOI�XLW�PRHWHQ�]RHNHQ��
7RHQ�0HKPHW�XLW�KHW�]LHNHQKXLV�NZDP��LV�HU�DOOHHQ�LHPDQG�JHNRPHQ�YDQ�GH�WKXLV]RUJ-
ZLQNHO�RP�HHQ�VSHFLDDO�EHG�QDDU�ELQQHQ�WH�EUHQJHQ��0DDU�YHUGHU�ZLVW�LV�YDQ�QLNV��'DW�
ZDV�]ZDDU�́ �2RN�GH�KXLVDUWV�KHHIW�$\VH�QLHW�JHYUDDJG�RI�]H�QRJ�RQGHUVWHXQLQJ�QRGLJ�KDG�
RI�KRH�]LM�KHW�EHVWH�YRRU�KDDU�PDQ�NRQ�]RUJHQ��=H�KHHIW�KHW�PDDU�HHQ�EHHWMH�XLWJHYRJHOG��
0DDU�]H�YUDDJW�]LFK�DFKWHUDI�ZHO�DI�RI�KHW�JRHG�ZDV�RP�PHW�KHW�ZHUN�WH�VWRSSHQ��³1X�EHQ�
LN�DDQ�KXLV�JHNOXLVWHUG�HQ�KHE�LN�JHHQ�HLJHQ�OHYHQ�PHHU��'DW�]RX�LN�KHW�OLHIVW�ZHHU�ZLOOHQ�́ �

 WIE WEET HET BETER?

'H�]RUJ�YRRU�0HKPHW�LV�ZHO�YHUDQGHUG�LQ�GH�ORRS�GHU�MDUHQ��+LM�LV�UHGHOLMN�KHUVWHOG�YDQ�
]LMQ�I\VLHNH�RQJHPDNNHQ��0DDU�RQGHUWXVVHQ�KHHIW�KLM�HHQ�SV\FKLVFK�SUREOHHP�RQW-
ZLNNHOG��GDW�KDDU�HQ�KDDU�KXLVKRXGHQ�QRJ�YHHO�PHHU�HQHUJLH�NRVW��'DW�SUREOHHP�JDDW�
JHSDDUG�PHW�JURWH�DQJVW�YRRU�YUHHPGHQ�HQ�KHHO�ZHLQLJ�IXW�RP�LHWV�WH�RQGHUQHPHQ��
³*HOXNNLJ�ORRSW�KHW�FRQWDFW�PHW�GH�6RFLDDO�3V\FKLDWULVFK�9HUSOHHJNXQGLJH�YDQ�'LMN�	�
'XLQ�JRHG�QX��'DQ�NDQ�0HKPHW�ELQQHQNRUW�VQHO�]LMQ�EHKDQGHOLQJ�DDQYDQJHQ��+RSHOLMN�
NQDSW�KLM�GDDUYDQ�RS��]RGDW�KLM�HHQ�SDDU�RFKWHQGHQ�DOOHHQ�WKXLV�NDQ�]LMQ�HQ�LN�ZHHU�DDQ�
KHW�ZHUN�NDQ�́ �]HJW�$\VH��0DDU�GLH�EHKDQGHOLQJ�NZDP�WRW�RS�KHGHQ�QRJ�QLHW�RS�JDQJ��
$\VH�LV�KHW�QLHW�HHQV�PHW�GH�GLDJQRVH�GLH�LV�JHVWHOG��'LH�JDDW�DOOHHQ�PDDU�LQ�RS�GH�DQJVW-
VWRRUQLV�YDQ�0HKPHW��0DDU�EHVWHHG�ELMYRRUEHHOG�KHOHPDDO�JHHQ�DDQGDFKW�DDQ�HYHQWXHHO�
1LHW�$DQJHERUHQ�+HUVHQOHWVHO��1$+���'DW�YLQGW�$\VH�YUHHPG��(Q�]H�KHHIW�KHW�JHYRHO�GDW�
GH�]LHNWH�YDQ�KDDU�PDQ�DDQ�KHP�]HOI�YHUZHWHQ�ZRUGW��$\VH�KHHIW�EH]ZDDU�DDQJHWHNHQG�
WHJHQ�GH�GLDJQRVH�YDQ�'LMN�	�'XLQ��PDDU�KHHIW�GDDU�DO�HHQ�PDDQG�RI�YLHU�QLHWV�YDQ�WHUXJ�
JHKRRUG��'DW�EHWHNHQW�GDW�QLHW�DOOHHQ�GH�EHKDQGHOLQJ�QLHW�ZRUGW�DDQJHYDQJHQ��0DDU�RRN�
KHW�3HUVRRQVJHERQGHQ�%XGJHW��3*%��GDW�$\VH�VDPHQ�PHW�6WLFKWLQJ�0((��0((��]RX�
DDQYUDJHQ�NDQ�RS�EDVLV�YDQ�GH]H�GLDJQRVH�QLHW�ZRUGHQ�YHUVWUHNW��$\VH�KDG�LQ�GH�NUDQW�
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JHOH]HQ�GDW�0((�KDDU�KLHUPHH�NRQ�KHOSHQ��HQ�LV�GDDURP�PDDU�HHQV�PHW�]H�JDDQ�SUDWHQ��
=H�KHHIW�LQ�KHW�EHJLQ�ZHO�HHQV�HHQ�3*%�JHKDG�YRRU�0HKPHW��'DW�KDG�]H�]HOI�DDQJHYUDDJG�
ELM�KHW�&,=��0DDU�GDW�ZDV�RS�EDVLV�YDQ�0HKPHW¶V�I\VLHNH�WRHVWDQG��

 EROP UIT KUNNEN IS MEEDOEN

'DW�3*%�NRQ�$\VH�WRHQ�KHHO�JRHG�JHEUXLNHQ��:DQW��GH�:$2�XLWNHULQJ�YDQ�0HKPHW�OLJW�
]R¶Q�����HXUR�SHU�PDDQG�RQGHU�ELMVWDQGVQLYHDX�YRRU�HHQ�KXLVKRXGHQ��'DW�YXOGH�$\VH�
DDQ�PHW�KHW�3*%��GDW�]R¶Q�������HXUR�SHU�MDDU�ZDV��'LH�DDQYXOOLQJ�PLVW�]H�QX�ZHO��0DDU�
$\VH�ZLO�QLHW�ELM�GH�JHPHHQWH�DDQNORSSHQ�YRRU�DDQYXOOHQGH�ELMVWDQG��RPGDW�]H�EDQJ�LV�
GDDUGRRU�LQ�GH�SUREOHPHQ�WH�NRPHQ��(EUX�YHUGLHQW�LPPHUV�HHQ�NOHLQ�VDODULV�ELM�GH�VXSHU-
PDUNW�RP�KDDU�VFKRROJHOG�WH�EHWDOHQ�HQ�DI�HQ�WRH�ZDW�PHW�YULHQGLQQHQ�WH�NXQQHQ�GRHQ��
$\VH�LV�EDQJ�GDW�]H�GDDUPHH�LQ�GH�SUREOHPHQ�NRPW�DOV�]H�ELMVWDQG�DDQYUDDJW��2YHULJHQV�
KHHIW�$\VH�LQ�KHW�YHUOHGHQ�ZHO�HHQV�ELM�KHW�8:9�QDJHYUDDJG�RI�]H�LQ�DDQPHUNLQJ�]RX�
NXQQHQ�NRPHQ�YRRU�]R¶Q�DDQYXOOLQJ��'LH�DQWZRRUGGH�GDW�GH�IDPLOLH�<LOPD]�HU�JHHQ�UHFKW�
RS�]RX�KHEEHQ��

$\VH�PHUNW�GDW�0HKPHW�RSNQDSW�DOV�KLM�UHJHOPDWLJ�QDDU�EXLWHQ�JDDW��%LMYRRUEHHOG�DOV�
KLM�LQ�7XUNLMH�LV��LQ�GH�]RPHU��HQ�GDQ�PHW�KDDU�EURHU�HHQ�EHHWMH�LQ�GH�WXLQ�NXLHUW�PHW�HHQ�
VLJDUHWMH��0DDU�RS�KXQ�HLJHQ�EDONRQ�RS�QHJHQKRRJ�YLQGW�0HKPHW�KHW�PDDU�QLNV��:HNH�
EHQHQ�NULMJW�KLM�HUYDQ��$\VH�ZLMW�GLH�DQJVW�YRRU�KRRJWHV�DDQ�]LMQ�YDO��+HW�OLHIVW�]RX�$\VH�
HHQ�KXLVMH�EHPDFKWLJHQ�RS�GH�EHJDQH�JURQG��]RGDW�0HKPHW�HUXLW�NDQ��0LVVFKLHQ�PHW�
ZRQLQJUXLO��2P�HU�RS�NRUWH�WHUPLMQ�DO�XLW�WH�NXQQHQ�PHW�KDDU�PDQ�KHHIW�]H�RQODQJV�HHQ�
EHURHS�JHGDDQ�RS�GH�:PR��7RW�HHQ�MDDU�WHUXJ�KDGGHQ�]H�QRJ�HHQ�RXG�EXVMH��PHW�KRJH�]LW��
GDW�]H�JHEUXLNWHQ�RP�VDPHQ�HYHQ�QDDU�KHW�SDUN�WH�JDDQ�HQ�HHQ�ERRGVFKDS�WH�GRHQ��0DDU�
GLH�LV�VWXN�JHJDDQ��2XGHUGRP��'H�IDPLOLH�<LOPD]�KHHIW�]HOI�JHHQ�JHOG�RP�QX�HHQ�EXVMH�WH�
NRSHQ��'DDURP�]LMQ�]H�QLHW�PRELHO��'LH�YUDDJ�KHEEHQ�]H�YRRUJHOHJG�ELM�KHW�:PR�/RNHW��
0HKPHW�KHHIW�HHQ�YHUYRHUVYRRU]LHQLQJ�JHNUHJHQ�LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�WD[LSDV��³0DDU�
GDW�ZDV�KHOHPDDO�QLHW�ZDW�ZLM�EHGRHOGHQ��'LH�JDDW�0HKPHW�GXV�QLHW�JHEUXLNHQ��+LM�LV�
EDQJ�YRRU�DQGHUH�PHQVHQ��(Q�ZLM�NXQQHQ�QLHW�VDPHQ�µHYHQ¶�QDDU�KHW�SDUN�PHW�GH�WD[L�́ �
DOGXV�$\VH��'H�WD[LSDV�YDQ�0HKPHW�OLJW�VLQGVGLHQ�RQJHEUXLNW�LQ�HHQ�ODDWMH��³'H�WD[LSDV�
GLH�ZH�KHEEHQ�JHNUHJHQ�LV�PLVVFKLHQ�ZHO�HHQ�RSORVVLQJ��0DDU�JHHQ�RSORVVLQJ�YRRU�RQV�
SUREOHHP�́ �+HW�ZDV�GXV�HLJHQOLMN�QLHW�QRGLJ�JHZHHVW�RP�GLH�DDQYUDDJ�LQ�EHKDQGHOLQJ�
WH�QHPHQ��DOV�$\VH�YDQ�WHYRUHQ�KDG�JHZHWHQ�GDW�KHW�KHOHPDDO�QLHW�PRJHOLMN�LV�RP�HHQ�
WZHHGHKDQGV�DXWR�PHW�KRJH�]LW�DDQ�WH�VFKD̆HQ��+HW�ZDV�KHQ�WH�GRHQ�RP�KHW�YLQGHQ�YDQ�
YULMKHLG�LQ�PRELOLWHLW��
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 KENNEN IS GEKEND WORDEN

0DDU�KHW�LV�QLHW�KHOHPDDO�YRRU�QLHWV�JHZHHVW�GDW�$\VH�HQ�0HKPHW�LQ�UHODWLHI�JRHGH�
JH]RQGKHLG�KXQ�VLWXDWLH�XLW�GH�GRHNHQ�KHEEHQ�JHGDDQ�ELM�KHW�:PR�/RNHW��+HODDV��:DQW��
QLHW�ODQJ�QDGDW�GH�WD[LSDV�LQ�GH�EXV�YLHO��NUHHJ�$\VH�GH�GLDJQRVH�NDQNHU��9RRUORSLJ�LV�
KHW�GXV�KHOHPDDO�HYHQ�YRRUELM�PHW�GURPHQ�RYHU�ZHUN�HQ�HURS�XLW�LQ�KHW�SDUN��$\VH�KHHIW�
LQPLGGHOV�GULH�FKHPR¶V�DFKWHU�GH�UXJ��'LH�YROJGHQ�RS�HHQ�XUHQ�GXUHQGH�RSHUDWLH��(U�
]LMQ�XLW]DDLLQJHQ�JHYRQGHQ��'RRUGDW�GH�VLWXDWLH�YDQ�0HKPHW�HQ�$\VH�EHNHQG�ZDV�ELM�GH�
JHPHHQWH��HQ�QDWXXUOLMN�RRN�GH�EHKDQGHOHQG�FRQVXOHQW�YDQ�KXQ�HHUGHUH�DDQYUDDJ��NRQ�
WKXLVKXOS�YRRU�$\VH�KHHO�VQHO�JHUHJHOG�ZRUGHQ��'DW�ZDV�QRGLJ�RPGDW�QD�GH�GLDJQRVH�YDQ�
$\VH�GH�HHUVWH�RSHUDWLH�DO�ELQQHQ�WZHH�ZHNHQ�SODDWVYRQG��$\VH�OLJW�QX�LQ�]R¶Q�]HOIGH�EHG�
LQ�GH�ZRRQNDPHU�DOV�0HKPHW�QD�]LMQ�YDO��7H�ZDFKWHQ�RS�KDDU�YROJHQGH�FKHPR��=H�KHHIW�
KHOH�JRHGH�WKXLVKXOS��(Q�GH�NLQGHUHQ�KHOSHQ�$\VH�ELM�KHW�KXLVKRXGHQ��ZDDUGRRU�KHW�DS-
SDUWHPHQW�YDQ�GH�IDPLOLH�<LOPD]�HU�QRJ�QHW�]R�EUDQGVFKRRQ�XLW�]LHW�DOV�DOWLMG��

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

$\VH�KHHIW�GULH�GLQJHQ�YRRU�RJHQ��7HQ�HHUVWH�JH]RQGKHLG�YRRU�KDDU�]HOI�HQ�0HKPHW��7HQ�
WZHHGH�VWUHHIW�]H�QDDU�HHQ�HYHQZLFKWLJ�KXLVKRXGHQVOHYHQ��'DW�KHHIW�YRRUDO�EHWUHNNLQJ�RS�
$\VH�HQ�RS�KDDU�VFKRROJDDQGH�NLQGHUHQ��7HQVORWWH�ZLO�]H�JUDDJ�HHQ�HLJHQ�OHYHQ��'DW�NRPW�
YRRU�$\VH�KHW�EHVWH�WRW�XLWGUXNNLQJ�LQ�SDUWWLPH�ZHUN��1DDVW�PDQWHO]RUJ�YRRU�KDDU�PDQ�

HET PLAN VAN DE FAMILIE YILMAZ

$\VH�QHHPW�GH�OHDG�LQ�KHW�XLWVWLSSHOHQ�YDQ�KHW�SODQ�XLW�YRRU�KDDU�KXLVKRXGHQ��'DW�EHJLQW�
PHW�KHW�PHHVW�DFXWH�HQ�WHYHQV�RQ]HNHUH�SUREOHHP��KDDU�HLJHQ�I\VLHNH�JH]RQGKHLG��'DW�
PRHW�HHUVW�JHQH]HQ�]LMQ��2I�RQGHU�FRQWUROH��7LMGHQV�$\VH¶V�KHUVWHO�ZLO�]H�JUDDJ�WKXLVKXOS��
3DUDOOHO�DDQ�$\VH¶V�KHUVWHO�]RX�GH�EHKDQGHOLQJ�YDQ�GH�SV\FKLDWULVFKH�DDQGRHQLQJ�YDQ�
0HKPHW�PRHWHQ�DDQYDQJHQ��,Q�GH�KRRS�GDW�GLH�HUWRH�OHLGW�GDW�0HKPHW�LQ�LHGHU�JHYDO�
ODQJHUH�WLMG�DOOHHQ�LQ�KXLV�NDQ�]LMQ��2I�DQGHUHQ�DFFHSWHHUW�GLH�KHP�YHU]RUJHQ��0DDU�GLH�
EHKDQGHOLQJ�NDQ�DOOHHQ�VWDUWHQ�DOV�GH�µMXLVWH¶�GLDJQRVH�LV�JHVWHOG��$OV�]H�pFKW�RYHUDO�QDDU�
JHNHNHQ�KHEEHQ��

 MOBILITEIT

'DDUQD�]RX�GH�IDPLOLH�<LOPD]��LQ�KHW�EHODQJ�YDQ�GH�SV\FKLVFKH�JH]RQGKHLG�YDQ�YDGHU��
ZHHU�HHQ�EXVMH�ZLOOHQ��0RELOLWHLW�HQ�QDDU�EXLWHQ�NXQQHQ�LV�KHW�EHODQJULMNVWH�GRHO�GDDU-
YDQ��2PGDW�KHW�YLD�GH�:PR�QLHW�JHOXNW�LV�±�EOLMNEDDU�QLHW�PRJHOLMN�LV�±�]RXGHQ�]H�JUDDJ�
OHHQELMVWDQG�ZLOOHQ�DDQYUDJHQ�KLHUYRRU��'DW�LV�ZHO�]R�HHUOLMN��(HQ�IRQGV�RI�VHUYLFHFOXE�
DDQVFKULMYHQ�ZLOOHQ�]H�QLHW��'DQ�ZRUGHQ�]H�]R¶Q�]LHOLJH�IDPLOLH��QHW�DOV�RS�WHOHYLVLH��(Q�]H�
KHEEHQ�ZHO�SUREOHPHQ��PDDU�]LHOLJ�]LMQ�]H�QLHW��%RYHQGLHQ�KDQJHQ�]H�QLHW�JUDDJ�GH�YXLOH�
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ZDV�EXLWHQ��$OV�GDW�DOOHPDDO�LV�JHOXNW��]LMQ�]H�DO�JH]HJHQG��0DDU�HLJHQOLMN�VWDDQ�]H�GDQ�
QRJ�RS�SUHFLHV�GH]HOIGH�SOHN�DOV�WZHH�MDDU�JHOHGHQ��

 DE ARBEIDSMARKT OP

(Q�YRRUDO�$\VH�ZLO�PHHU��9RRU�]LFK]HOI��(HQ�HLJHQ�OHYHQ��1LHW�DOOHHQ�PDDU�GH�YHU]RU-
JHU�YDQ�KDDU�PDQ��1LHW�HHQ�OHYHQ�GDW�ORXWHU�GUDDLW�RP�GH�SV\FKLVFKH�JH]RQGKHLG�YDQ�
0HKPHW��$\VH�KHHIW�HHQ�GLSORPD��LV�LQWHOOLJHQW�HQ�ZLO�GDW�YHU]LOYHUHQ�RS�GH�DUEHLGVPDUNW��
+RHZHO�GDW�QRJ�YHU�ZHJ�LV��NDQ�]H�]LFK�YRRUVWHOOHQ�GDW�]H�GDDUELM�ZHO�ZDW�VWHXQ�NDQ�JH-
EUXLNHQ��9DQ�HHQ�FRQVXOHQW�ELM�GH�JHPHHQWH�ELMYRRUEHHOG��'LH�KHEEHQ�KDDU�RRN�JHKROSHQ�
PHW�HHQ�RSOHLGLQJ��+HW�PRHW�LQ�LHGHU�JHYDO�LHPDQG�]LMQ�GLH�MXLVW�DQGHUH�QHWZHUNHQ�KHHIW�
GDQ�$\VH�]HOI��:DQW��$\VH¶V�QHWZHUN�LV�WH�NOHLQ�HQ�JHHIW�JHHQ�WRHJDQJ�WRW�ZDW�]LM�ZLO��HHQ�
SDUWWLPH�EDDQ��GHVQRRGV�HHUVW�DOV�YULMZLOOLJHU��LQ�GH�NLQGHURSYDQJ�RI�RS�HHQ�EDVLVVFKRRO��
=H�NDQ�QDWXXUOLMN�RRN�HHQ�XLW]HQGEXUHDX�ELQQHQVWDSSHQ��$OV�0HKPHW�WLMGHQV�$\VH¶V�
ZHUNWLMGHQ�QLHW�DOOHHQ�WKXLV�NDQ�EOLMYHQ��GDQ�LV�KHW�YRRU�KHP�KHW�EHVWH�GDW�KLM�HHQ�3*%�
]RX�NULMJHQ��=RGDW�KLM�]LMQ�HLJHQ�]RUJ�NDQ�LQNRSHQ�HQ�HU�HHQ�UHODWLHYH�EHNHQGH�NDQ�ZRU-
GHQ�LQJHKXXUG�RP�KHP�WH�YHU]RUJHQ�HHQ�SDDU�GDJGHOHQ�SHU�ZHHN�

 
 DOORbRAAK
���� JHQH]HQ�YDQ�NDQNHU
����WKXLVKXOS�WLMGHQV�KHUVWHO�
 van operaties en 
� FKHPRNXUHQ
����µMXLVWH¶�GLDJQRVH�YRRU�PDQ

                                      

 ZELF DOEN
���� OHYHQ�PHW�HHQ��WH��ODDJ�
� LQNRPHQ�
����PDQWHO]RUJ�YRRU�PDQ�
����FRQÀLFW�PHW�**=
����ZHUN�]RHNHQ
����ZRQLQJUXLO

 ONDERSTEuNEN
���� WKXLVKXOS�YRRU�PDQ��
� WLMGHQV�ZHUNWLMGHQ�YURXZ�
����OHHQELMVWDQG�YRRU�DXWR�
� PHW�� KRJH�]LW
�����HYHQWXHHO��RQGHUVWHXQLQJ�
� ELM�YLQGHQ�YDQ�ZHUN

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
���� EHKDQGHOLQJ�PDQ

PERSPECTIEF
HYHQZLFKWLJ�JH]LQVOHYHQ��
ZDDULQ�QLHW�DOOHV�RP�GH�]LHNWH�
YDQ�GH�PDQ�GUDDLW��PDDU�RRN�
UXLPWH�LV�YRRU�HHQ�HLJHQ�OHYHQ�
en werk
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ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN 
KOSTENEFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

De route die de familie Yilmaz zelf voor ogen heeft is voor een groot deel 

afhankelijk van de eerste stap in hun plan: de gezondheid van Ayse. De 

familie heeft moed en houdt hoop, maar de werkelijkheid is dat het aller-

minst vanzelfsprekend is dat Ayse geneest. En natuurlijk is die stap legitiem, 

betrokken en ligt kosteneffectiviteit hier niet ter beoordeling voor. De behan-

deling van Mehmet parallel aan Ayse’s genezing is noodzakelijk volgens de 

GGZ-instelling. Maar aan de betrokkenheid van Mehmet wordt getwijfeld. 

Hij is weinig gemotiveerd om iets aan zijn situatie te doen. Bovendien lijkt 

het meningsverschil over de gestelde diagnose soms eerder een kwestie 

van erkenning voor de situatie waarin Mehmet nu zit, in plaats van een route 

om zijn eigen behandeling met overgave te omarmen. De voorstellen van de 

familie om zelf te zoeken naar mogelijkheden om Mehmet te laten opknap-

pen, zoals een auto om naar het park te gaan, zijn mogelijk kosteneffectiever 

en geven bovendien blijk van de juiste betrokkenheid. Temeer omdat zij die 

oplossing uiteindelijk zelf zouden willen betalen. Via leenbijstand. Ook de 

wil van Ayse om haar verworven diploma’s en zichzelf in te zetten op de 

arbeidsmarkt is te prijzen. Maar omdat, los van de gezondheid van Ayse, alle 

verdere stappen voorwaardelijk zijn aan de behandeling van Mehmet lijkt de 

route van de familie Yilmaz vooral op zijn betrokkenheid bij de oplossing van 

zijn eigen problemen te steunen. Zolang diagnose en behandeling eerder 

een zoektocht naar erkenning dan een stap vooruit in de oplossing is, zal 

Ayse stil blijven staan. En zal de behandeling, als die al start, weinig kosten-

effectief zijn. Het is heel goed mogelijk dat die behandeling voortijdig stopt 

vanwege motivatieproblemen. Daarom is die behandeling ook niet legitiem 

voordat helder is welk doel Mehmet daarmee heeft. 

Vanuit de pilot Hemelse Modder is ongeveer 16 uur in de familie Yilmaz 

geïnvesteerd. In eerste instantie is de ideale route in beeld gebracht. Vlak 

voor aanvang van die route, kwam de diagnose kanker van Ayse. Daarna 

heeft Hemelse Modder niet veel meer kunnen betekenen, behalve een paar 

telefoontjes en e-mails om de thuishulp snel te regelen.  
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> REGULIERE ROUTE

De familie Yilmaz heeft de reguliere route voor een deel reeds doorlopen. 

Die kenmerkte zich door een grote informatieachterstand van Ayse over de 

manier waarop zij toegang kon krijgen tot legitieme vormen van ondersteu-

ning. Daarom is zij zelf gaan ‘shoppen’ en kwam ze terecht bij MEE voor een 

PGB-aanvraag voor haar man. En bij het Wmo Loket voor hun mobiliteits-

vraagstuk. In beide gevallen heeft dat ertoe geleid dat de familie Yilmaz 

weliswaar geholpen werd, maar dat het voor de familie niet geresulteerd 

heeft in oplossingen. De aanvraag bij het Wmo Loket heeft geresulteerd 

in de verstrekking van een standaard vervoersvoorziening in de vorm van 

een taxipas. Daarvan had bij voorbaat kunnen worden vastgesteld dat dat 

geen oplossing zou zijn. Hoewel een ongebruikte taxipas zelf niets kost, zijn 

voor het verstrekken van die taxipas wel apparaatskosten (transactiekosten) 

gemaakt. Die hadden bespaard kunnen blijven. 

Het lijkt erop dat het aanbod de vraag heeft beïnvloed. De familie Yilmaz 

stapte naar het Wmo Loket om te vragen naar ondersteuning voor hun geza-

menlijke mobiliteitsprobleem. Ze wilden gezamenlijk de deur uit kunnen. In 

het belang van Mehmet, aldus Ayse. De enige legitieme vervoersvoorziening 

was echter een individuele vervoersvoorziening voor Mehmet. Daarom is 

beredeneerd dat het beter is voor Ayse dat Mehmet alleen de deur uit zou 

kunnen gaan, zodat zij wat meer tijd voor zichzelf heeft. Maar dat was niet 

het probleem van de familie Yilmaz. Ze hebben nu dus een oplossing aange-

reikt gekregen, die geen oplossing is voor hun probleem. Dat is niet (kosten)

effectief. 

Bovendien is de betrokkenheid van Ayse bij het verbeteren van haar man 

daarmee ondermijnd. Los van de vraag of het legitiem is een beroep te 

doen op de Wmo voor deze vraag. De ondersteuning van MEE is gestrand 

op het meningsverschil over de diagnose tussen de GGZ-instelling en de 

familie Yilmaz. Op basis van de huidige diagnose krijgt Mehmet geen PGB 

van het CIZ. En vangt bovendien zijn behandeling niet aan. Ayse heeft be-

zwaar gemaakt tegen de diagnose. Daarop heeft ze vier maanden niets van 

de instelling gehoord. Ze heeft daar zelf ook niet achteraan kunnen zitten, 

vanwege haar ziekenhuisopnames en chemo’s. De reguliere route die de fa-

milie Yilmaz heeft doorlopen leidde tot een verstrekte voorziening die geen 
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oplossing is. Die was daarom onnodig geweest. Daarbij lijkt het erop dat 

Ayse steeds weer de mogelijkheid krijgt om haar ‘shopgedrag’ voort te zet-

ten rondom de diagnose en behandeling van haar man. Iemand moet zowel 

Mehmet als Ayse zeggen waar het op staat. Je wilt je probleem oplossen 

of niet. Je bent betrokken bij die oplossing of niet. In die zin is de reguliere 

route tot nu toe weinig duidelijk en daarmee weinig kosteneffectief.  

> NULALTERNATIEF

Wat gebeurt er als we niets doen. Wat betreft de gezondheid van Ayse is 

dat natuurlijk geen optie. Dus dat blijft hier ook buiten beschouwing. Los 

van de gezondheid van Ayse, komen alle andere problemen die de familie 

wil aanpakken voort uit de situatie van Mehmet. Omdat Mehmet zelf weinig 

betrokkenheid toont bij de oplossing van zijn probleem – het lijkt er geregeld 

op dat hij juist bevestiging wil van zijn probleem – zou het nulalternatief als 

onderhandeling kunnen worden ingezet. Of we doen niets. Of we helpen de 

familie onder de voorwaarde dat de hele familie ook zichzelf helpt. En niet 

alleen Ayse die haar huishouden en gezondheid probeert te redden, terwijl 

Mehmet het erbij laat zitten. Niets doen is nicht im frage als het gaat om 

Ayse’s ziekte. Niets doen is mogelijk de doorbraak in Mehmet’s motivatie-

probleem. En daarmee legitiemer en kosteneffectiever dan te blijven hangen 

in slepende conflicten en af en toe wat vriendelijke ondersteuning bij een 

aanvraag die alleen maar tot teleurgestelde gezichten aan beide kanten van 

de balie of keukentafel leidt. Duidelijke voorwaarden en heldere informatie 

zijn nodig. Het risico is overigens wel dat Ayse daardoor overbelast raakt. 

Maar het is de vraag of de overheid dat voor haar kan oplossen. 

bEOORDELING

Het is onmogelijk om één meest legitieme, betrokken en kosteneffectieve 

route aan te wijzen voor de familie Yilmaz. Er hangt zoveel af van de gezond-

heid van Ayse. Stel dat die helemaal gezond zou worden, wat niet waar-

schijnlijk is, dan is een mix tussen hun ideale route en het nulalternatief het 

beste. Of zou het nulalternatief kunnen worden ingezet om ook Mehmet 

te betrekken bij hun ideale route. Het getuigt van betrokkenheid dat Ayse 

met Mehmet de deur uit wil, omwille van zijn gezondheid. Het verstrek-

ken van leenbijstand voor een simpele tweedehands auto met hoge zit is 

misschien wel heel kosteneffectief. Of het ook legitiem is? Misschien als 
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zij voldoende aflossingscapaciteit hebben om leenbijstand aan te gaan, of 

bijvoorbeeld recht hebben op langdurigheidstoeslag, in voldoende mate. 

Langdurigheidstoeslag is immers een voorliggende voorziening voor 

Bijzondere Bijstand (Leenbijstand). Net als de Wmo overigens. Wat betreft 

de behandeling en PGB moet het zonneklaar zijn: het is of betrokken zijn of 

niets. Het nulalternatief dus, als onderhandelingsvoertuig voor betrokken-

heid. Daarna kan Ayse haar diploma proberen te verzilveren op de arbeids-

markt. Het is zonde van de investering in haar onderwijs als zij daar niet 

meer aan toe komt. Mogelijk kan ‘de wijk’ daar een rol in spelen. Maar mis-

schien is het beter om gewoon een beroep te doen op de markt: loop een 

uitzendbureau binnen.  

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  HET AANBOD BEPAALT DE VRAAG

Het mobiliteitsvraagstuk van de familie Yilmaz gaat over samen de deur 

uit kunnen. Die vraag hebben zij zelf vertaald in een tweedehands busje of 

een andere auto met hoge zit. Met die vraag komen ze bij het Wmo Loket. 

Daar wordt geïnterpreteerd dat het goed is voor mevrouw Yilmaz als haar 

man eens alleen de deur uit kan. En een individuele vervoersvoorziening 

voor Mehmet is niet alleen te motiveren, maar bovendien ook te legitimeren 

gezien zijn toestand. De interpretatie van de vraag en de motivering van wat 

goed is voor Ayse leidde tot de verstrekking van een standaard voorziening. 

Want, het is logisch om dit huishouden te helpen en in Mehmet vinden we 

de grond om te helpen. Maar wel in de vorm van een individuele standaard 

verstrekking. Dat is wel een oplossing, maar beantwoordt niet de vraag van 

de familie. En bovendien past die oplossing wel in zijn eigen motivering, 

maar niet bij het ziektebeeld van Mehmet. Hij kan niet omgaan met vreem-

den. Er is onnodig een voorziening verstrekt.



94 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 2 

2.  TOEGANG TOT INDIVIDUELE VOORZIENINGEN IN PLAATS VAN TOEGANG TOT MAATWERK 

VOOR HET HELE GEZIN

De familie Yilmaz kwam naar de gemeente voor maatwerk. En kreeg toe-

gang tot een individuele voorziening. Het blijkt in de praktijk moeilijk voor 

professionals om maatwerk te motiveren, legitimeren en verstrekken. Los 

van de vraag of die verstrekking hier terecht zou zijn geweest. De reactie 

van professionals daarop is de motivering in het licht van de standaard 

voorziening te formuleren en die te legitimeren. Maar die is in dit geval al-

leen gericht op Mehmet. Terwijl zij op zoek zijn naar een oplossing voor hun 

huishouden. Er is geen afwegingskader voor toegepast maatwerk op een 

individu én zijn omgeving.

3.  INFORMATIE VOOR EIGEN REGIE

Ayse’s zoektocht naar ondersteuning begon met het gevoel dat ze overbe-

last raakte en met onvrede over haar zelfstandigheid. Niemand had haar ooit 

verteld of ze ondersteuning zou kunnen krijgen nadat Mehmet thuis kwam. 

En ze had geen idee waar te beginnen. Dus vroeg ze zelf een CIZ-indicatie 

aan voor Mehmet, nadat ze in de krant iets had gelezen over PGB’s. Die 

kreeg ze. En die liep weer af. Vervolgens ging ze naar het UWV voor een 

aanvulling op haar uitkering. Ze werd daar verkeerd voorgelicht. Daarna ging 

ze voor een PGB naar MEE (een andere manier om meer geld te krijgen) en 

naar de gemeente (voor geld voor een busje). Min of meer willekeurig. Als zij 

een betere informatiepositie had gehad, was ze daar niet zolang mee bezig 

geweest. En had zij beter de regie kunnen voeren over haar leven. Als ze had 

geweten dat ze aanvulling op de bijstand kon krijgen, had ze dat misschien 

wel bij de gemeente aangevraagd. Had ze kunnen sparen voor een auto. Als 

het UWV haar goed had voorgelicht, was ze naar de gemeente gegaan. Dat 

is niet gebeurd. Een sterke, eenduidige informatiepositie is een belangrijke 

voorwaarde voor eigen regie en zelfredzaamheid. 

4.  VRAAG ACHTER DE VRAAG

In het verlengde van het eerste leerpunt, waarin het aanbod leidt tot een 

herformulering van de vraag, is het belangrijk om te blijven inzetten op het 

achterhalen van de vraag achter de vraag. Dat is in het geval van de mobili-

teitsvraag van de familie Yilmaz mogelijk onvoldoende gebeurd. 
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5.  COMPENSEREN IN OMSTANDIGHEDEN IN PLAATS VAN VOORZIENINGEN

Compenseren doen we in Nederland in de vorm van individuele voorzienin-

gen in gegeven omstandigheden. Ayse benoemt echter enkele aangrijpings-

punten waarin de familie Yilmaz in het veranderen van de omstandigheden 

zichzelf zou kunnen compenseren. De auto is daar een voorbeeld van, maar 

niet zo’n goed voorbeeld. De behoefte aan een grondgebonden huurhuis is 

wel een goed voorbeeld. Dat is mogelijk bereikbaar via woningruil. Als de 

motivatie voor een behandeling van Mehmet te wensen overlaat, zou hier 

het gesprek over kunnen gaan. Vertrekkend vanuit het perspectief van het 

huishouden, en niet de ziekte van een individu. Welke mogelijkheden zijn er? 

Waar moet je aan denken? Wat is niet mogelijk? Een goed ingevoerde vrijwil-

liger kan dit soort gesprekken voeren.

6.  DICHTBIJ HELPT SNELLER

Hierboven is kritisch geschreven over de transactiekosten van het Wmo 

Loket voor de vervoersvoorziening. Die waren niet nodig geweest als goed 

was doorgevraagd. Maar, in het geval van de familie Yilmaz is hun kennis-

making met het Wmo Loket heel productief geweest bij het compenseren 

van nieuwe problemen die zich plots aandienden. Doordat de situatie van de 

familie bekend was bij de gemeente, heeft de Wmo-consulent heel snel kun-

nen handelen bij het verstrekken van thuishulp toen bekend werd dat Ayse 

in no time moest worden geopereerd. Dat pleit ervoor de toegang tot zorg 

dichtbij (bekende, gekende) burgers organiseren. 

7.  HOEVEEL ONGEBRUIKTE VOORZIENINGEN WORDEN ER VERSTREKT?

De ongebruikte taxipas van Mehmet is vast niet de enige ongebruikte 

voorziening in Zaanstad. Het is interessant om specifiek op zoek te gaan 

naar voorzieningen die niet benut worden ómdat ze niet verstrekt hadden 

hoeven worden. Dat gebeurt in zekere zin al met collectieve voorzieningen, 

in de verantwoording van instellingen die deze voorzieningen exploiteren. 

Maar wordt het gebruik van individuele voorzieningen in voldoende mate 

gevolgd? En hoe komen we daar achter? Of is dat onbegonnen werk?
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MuLTIPRO-
bLEEMGEZIN
MET 1 ECHT 
PRObLEEM

“ DOORDAT DE JEuGDZORG ER AAN 
TE PAS IS GEKOMEN, WORDT ER 
GEWOON GEZEGD: ZIJ HEEFT HuLP 
NODIG. WIJ GEVEN Nu ZELF DIE HuLP.”

3
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�'XLI�

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

PDQ�+DQV�������YURXZ�(OLVDEHWK�������GULH�NLQGHUHQ��9LQ�����2ULD�����$UYD�����HQ�
HHQ�NOHLQNLQG��$QD����

BETROKKEN INSTANTIES

JHPHHQWH�2RVW]DDQ��6WLFKWLQJ�0((��-HXJG]RUJ��8:9��PDDWVFKDSSHOLMN�ZHUN��
�03*�DDQSDN��ZRQLQJFRUSRUDWLH��,1'��52&��LQEXUJHULQJ�

ANDERE BETROKKENEN

SDUWLFXOLHUH�YHUKXXUGHU�
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

Hans�ZRRQGH�MDUHQODQJ�PHW�
]LMQ�%ROLYLDDQVH�KXLVKRXGHQ�
RS�'RPLQLFD��+LM�KDG�GDDU�HHQ�
HLJHQ�HHQPDQV]DDN��7RHQ�KLM�
DUEHLGVRQJHVFKLNW�ZHUG��PRHVW�
+DQV�]LMQ�]DDN�RSJHYHQ��+HW�
KXLVKRXGHQ 'XLI�YHUKXLVGH�QDDU�
1HGHUODQG��=LM�NZDPHQ�LQ�HHQ�
KXLVMH�WHUHFKW�GDW�ZDW�EHWUHIW�
ERXZNXQGLJH�VWDDW�GH�NZDOL¿FDWLH�
µRXGH�VFKXXU¶�QRJ�QLHW�HHQV�PDJ�
GUDJHQ��³0DDU�MD��ZH�PRHVWHQ�
ZDW�́ �]HJW�+DQV��'H�IDPLOLH�'XLI�
KHHIW�VFKXOGHQ��0DDU�GDW�LV�QLHW�
KXQ�EHODQJULMNVWH�SUREOHHP��
+DQV�LV�SULPD�LQ�VWDDW�RP�
GDDUYRRU�UHJHOLQJHQ�WH�WUH̆HQ�PHW�
VFKXOGHLVHUV��(Q�YHUZDFKW�
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ELQQHQNRUW�YDQ�DOOHV�DI�WH�]LMQ��2QGDQNV�GDW�KHW�KXLVKRXGHQ�RQGHU�ELMVWDQGVQLYHDX�OHHIW��
+DQV�LV����MDDU�RXG�HQ�KHHIW�HU�KHOHPDDO�JHHQ�EHKRHIWH�DDQ�RP�DDQYXOOHQGH�ELMVWDQG�DDQ�
WH�YUDJHQ��=H�]LMQ�HU�JRHG�LQ�JHZRUGHQ�RP�KHHO�]XLQLJ�WH�OHYHQ��(Q�+DQV�YHUGLHQW�OLHYHU�DI�
HQ�WRH�HHQ�EHHWMH�ZDW�]ZDUW�ELM�RP�GH�H[WUD¶V�YRRU�GH�NLQGHUHQ�WH�EHWDOHQ��]RDOV�ZLQWHUMDV-
VHQ�HQ�VFKRHQHQ��³'DW�PDJ�ZHO�QLHW��PDDU�LN�EHQ�HFKW�QLHW�GH�HQLJH��HQ�]R�KRHI�LN�QLHW�RP�
H[WUD�VWHXQ�WH�YUDJHQ�YDQ�GH�JHPHHQWH�́ �

 ‘MULTIPROBLEEMGEZIN’ MET 1 ONOPLOSBAAR PROBLEEM

'H�JURRWVWH�]RUJ�YDQ�GH�IDPLOLH�]LW�KHP�LQ�KHW�KXLV��'DW�LV�QLHW�DOOHHQ�RQSUHWWLJ�ZRQHQ��
KRHZHO�KHW�NHXULJ�LV�LQJHULFKW��PDDU�KHW�LV�ERYHQGLHQ�GRRU�GH�JHPHHQWH�ERXZNXQGLJ�
DIJHNHXUG��+HW�PRHW�VWHYLJ�ZRUGHQ�JHUHQRYHHUG��'H�KXXUEDDV�KHHIW�GDDUYRRU�HHQ�
GZDQJEHYHO�JHNUHJHQ�YDQ�GH�JHPHHQWH��0DDU�GLH�KHHIW�JHHQ�JHOG�RP�KHW�RS�WH�NQDSSHQ��
$OV�KHW�KXLV�QLHW�JHUHQRYHHUG�ZRUGW��GDQ�PRHWHQ�(OLVDEHWK�HQ�+DQV�PHW�KXQ�NLQGHUHQ�
HUJHQV�DQGHUV�QDDUWRH��0DDU�ZDDUKHHQ�GDQ"�'DDURP�KHEEHQ�]H�DDQ�GH�EHO�JHWURNNHQ�
ELM�YHUVFKLOOHQGH�LQVWDQWLHV�HQ�UHDJHHUW�+DQV�LHGHUH�ZHHN�RS�GH�ZRQLQJ]RHNHU��³(U�]LMQ�
WDO�YDQ�RUJDQLVDWLHV�RYHU�GH�YORHU�JHNRPHQ��9DQ�PDDWVFKDSSHOLMN�ZHUN�WRW�MHXJG]RUJ��
9RRU�PLMQ�RXGVWH�GRFKWHU�$UYD��'DDU�PDDNWHQ�]LM�]LFK�KHW�PHHVW�GUXN�YRRU��'LH�KHHIW�
QDWXXUOLMN�$QD�YDQ���́ �(U�ZDUHQ�QRJ�ZDW�GLQJHQ�GLH�JHUHJHOG�PRHVWHQ�ZRUGHQ�YRRU�$QD��
'LH�NULMJW�JHHQ�YHUEOLMIVYHUJXQQLQJ�RPGDW�]H�ṘFLHHO�%ROLYLDDQVH�LV��0DDU�]H�LV�JHERUHQ�
LQ�=DDQGDP��(U�LV�DOOHHQ�JHHQ�YDGHU�PHHU�LQ�EHHOG��'DDURP�JDDW�+DQV�RS�]RHN�QDDU�HHQ�
DGYRFDDW�GLH�KDDU�NDQ�KHOSHQ��(Q�GH�NLQGHURSYDQJ�YRRU�$QD�ZHUG�RSHHQV�QLHW�PHHU�
EHWDDOG�GRRU�GH�JHPHHQWH��³'DW�JLQJ�DOWLMG�DXWRPDWLVFK��PDDU�GDW�ZDV�VWRSJH]HW�RPGDW�
LN�YHUJHWHQ�ZDV�KHW�RYHU]LFKW�YDQ�GH�WRHVODJHQ�LQ�WH�OHYHUHQ��0DDU�GDQ�QLHW�HYHQ�EHOOHQ�
GDW�GDW�QRJ�PRHW�NRPHQ��*HZRRQ�GH�EHWDOLQJ�VWRS]HWWHQ��'DW�ZDV�QLHW�KDQGLJ�YDQ�PLM��
PDDU�RRN�QLHW�YDQ�GH�JHPHHQWH�́ �DOGXV�+DQV��(OLVDEHWK�GRHW�HHQ�LQEXUJHULQJVFXUVXV��
PDDU�NDQ�]LFK�GDDU�PDDU�PRHLOLMN�WRH�]HWWHQ�RPGDW�]H�EDQJ�LV�GDW�]H�KHW�KXLV�XLW�PRHWHQ��
+DQV��³9DQDI�KHW�EHJLQ�KHEEHQ�]LFK�DOOHUOHL�KXOSYHUOHQHUV�RS�$UYD�HQ�$QD�JHVWRUW�́ �0DDU�
JHHQ�YDQ�KHQ�ZDV�LQ�VWDDW�RP�KXQ�EHODQJULMNVWH�JH]DPHQOLMNH�SUREOHHP�RS�WH�ORVVHQ��
KHW�KXLV��'DDURP�NZDP�HU�WHONHQV�ZHHU�HHQ�DQGHUH�KXOSYHUOHQHU��GLH�WHONHQV�WHJHQ�ZHHU�
QLHXZH�GHXUHQ�RS�OLHS��³(U�NZDPHQ�RS�HHQ�JHJHYHQ�PRPHQW�]RYHHO�KXOSYHUOHQHUV�RYHU�GH�
YORHU�GDW�ZH�QLHW�PHHU�ZLVWHQ�ZLH�ZLH�ZDV�HQ�ZDDUYRRU�GLH�NZDP��'DW�ZDV�$UYD�RS�HHQ�
JHJHYHQ�PRPHQW�]R�]DW��GDW�]H�GH�KHOH�ERHO�VWRS�KHHIW�JH]HW��'DDURP�]LMQ�ZLM�QX�DDQJH-
PHUNW�DOV�PXOWLSUREOHHPJH]LQ��WHUZLMO�ZH�IHLWHOLMN�PDDU�ppQ�HFKW�SUREOHHP�KHEEHQ��(Q�
PHW�GDW�KXLV�NZDPHQ�]H�ZHO�VWHHGV�HHQ�GHXUWMH�YHUGHU��PDDU�QLHW�YHU�JHQRHJ�́ �

 ZELFREDZAAMHEID OVERNEMEN

9RRU�$UYD�HQ�$QD�LV�GRRU�GH�KXLVKRXGHQVFRDFK�HHQ�SODQ�JHPDDNW��+DQV��³'RRUGDW�GH�
MHXJG]RUJ�HU�DDQ�WH�SDV�LV�JHNRPHQ��ZRUGW�HU�JHZRRQ�JH]HJG��]LM�KHHIW�KXOS�QRGLJ�́ �=LM�



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 3 101

JDDQ�PHW�]LMQ�WZHHsQ�KHW�KXLV�XLW��'DW�NDQ�RS�EDVLV�YDQ�HHQ�XUJHQWLH��(Q�]RGUD�]H�KHW�
KXLV�XLW�]LMQ��GDQ�NDQ�RRN�KXOS�ZRUGHQ�RSJHVWDUW�YRRU�GH�MRQJH�PRHGHU�HQ�KDDU�NLQG��
³'DW�NDQ�QX�QLHW�RPGDW�]H�ELM�RQV�ZRRQW�́ �]HJW�+DQV��³ZLM�JHYHQ�QX�]HOI�GLH�KXOS��9RRUDO�
(OLVDEHWK�QDWXXUOLMN��0HW�JHOG�RPJDDQ�NDQ�$UYD�WURXZHQV�]HOI�KHHO�JRHG��=H�NDQ�]HOIV�
LQWHUQHWEDQNLHUHQ�HQ�]R��=H�PRHW�DOOHHQ�QRJ�ZDW�DDQ�KDDU�1HGHUODQGVH�WDDO�GRHQ�́ �+DQV�
KHHIW�]HOI�RRN�XUJHQWLH�DDQJHYUDDJG�YRRU�KHW�KHOH�KXLVKRXGHQ��HQ�JHNUHJHQ��³0DDU�GLH�
XUJHQWLH�LV�HHQ�KDOI�MDDU�JHOGLJ��(Q�GH�JHPHHQWHDPEWHQDDU�ZLVW�PLM�LQIRUPHHO�WH�YHUWHOOHQ�
GDW�HU�KHOHPDDO�JHHQ�SDVVHQGH�ZRQLQJHQ�]LMQ�YRRU�HHQ�KXLVKRXGHQ�PHW�GH�RPYDQJ�YDQ�
KHW�RQ]H��'DQ�ODWHQ�]H�GLH�XUJHQWLH�HHQ�KDOI�MDDU�LQ�HHQ�EDNMH�OLJJHQ��HQ�GDQ�NDQ�MH�ZHHU�
RSQLHXZ�EHJLQQHQ�́ �+HW�LV�YRRU�+DQV�HQ�(OLVDEHWK�HHQ�VWXN�PDNNHOLMNHU�RP�HHQ�DQGHUH�
ZRQLQJ�WH�YLQGHQ�DOV�$UYD�HQ�$QD�KHW�KXLV�XLW�]LMQ��(Q�QDWXXUOLMN�YLQGHQ�]LM�KHW�JH]RQG�
ZDQQHHU�KXQ�GRFKWHU�RS�]LFK]HOI�JDDW�ZRQHQ��0DDU�GDW�ZDV�LQ�HHQ�VWXN�UXVWLJHU�WHPSR�
JHJDDQ�DOV�KHW�]ZDDUG�YDQ�'DPRFOHV�YDQ�GDW�DIJHNHXUGH�KXLV�QLHW�ERYHQ�KXQ�KRRIG�KLQJ���

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

+HW�SHUVSHFWLHI�GDW�GH�IDPLOLH�'XLI�YRRU�]LFK]HOI�YRRU�RJHQ�KHHIW�LV�RS�KHW�HHUVWH�RRJ�
VLPSHO��=LM�ZLOOHQ�LQ�HHQ�GHJHOLMN�KXLV�ZRQHQ�PHW�KXQ�KXLVKRXGHQ��ZDDU�]LM�ELMYRRUEHHOG�
YLVLWH�NXQQHQ�XLWQRGLJHQ�]RQGHU�]LFK�WH�VFKDPHQ��(Q�YULHQGMHV�YDQ�KXQ�MRQJVWH�]RRQ�9LQ�
RYHU�GH�YORHU�NXQQHQ�NRPHQ��9HUGHU�LV�KHW�KDUWVWLNNH�JRHG�DOV�]LMQ�$UYD�HQ�$QD�KHW�KXLV�
XLW�JDDQ��(OLVDEHWK�HQ�+DQV�]LMQ�EOLM�DOV�]LM�GDDUELM�ZDW�RQGHUVWHXQLQJ�NULMJHQ��'DW�VWHOW�]H�
JHUXVW��$OV�GH�KXLVKRXGWRHWV�GRRU�ZDV�JHJDDQ��ZDV�GDW�RRN�LQ�¿QDQFLHHO�RS]LFKW�GH�PHHVW�
DDQWUHNNHOLMNVWH�RSWLH�JHZHHVW��:DQW�$UYD�KHHIW�HHQ�HLJHQ�ELMVWDQGVXLWNHULQJ��7HQVORWWH�
LV�KHW�EHODQJULMN�GDW�]LMQ�(OLVDEHWK�KDDU�LQEXUJHULQJVFXUVXV�KDDOW�HQ�GDW�+DQV�GRRUJDDW�
RS�GH�LQJHVODJHQ�ZHJ�PHW�KHW�DÀRVVHQ�YDQ�GH�ODDWVWH�VFKXOGHQ��

HET PLAN VAN DE FAMILIE DuIF

+HW�HLJHQ�SODQ�YDQ�GH�IDPLOLH�'XLI�EHJLQW�PHW�KHW�YLQGHQ�YDQ�HHQ�SDVVHQG�KXLV�ZDDUYDQ�
]LM�HU�RS�DDQ�NXQQHQ�GDW�]H�HU�ODQJH�WLMG�VDPHQ�NXQQHQ�EOLMYHQ�ZRQHQ��$OV�$UYD�HQ�$QD�
HHQ�HLJHQ�ZRQLQJ�NULMJHQ��GDQ�KRHIW�KXQ�ZRQLQJ�JHHQ�JURWH�HHQJH]LQVZRQLQJ�WH�]LMQ��
0DDU�HHQ�JHZRRQ�KXLVMH�PHW�GULH�VODDSNDPHUV�YROGRHW��(OLVDEHWK�HQ�+DQV�ZHWHQ�QLHW�
KRH�]LM��YRRUGDW�GH�WHUPLMQ�YDQ�GH�GZDQJVRP�YDQ�GH�KXXUEDDV�DÀRRSW��RS�HLJHQ�NUDFKW�
HHQ�ZRQLQJ�NXQQHQ�EHPDFKWLJHQ��'H�DGPLQLVWUDWLHYH�WHFKQLHN�YDQ�LQVFKULMYHQ��UHDJH-
UHQ��XUJHQWLH�DDQYUDJHQ�HQ�GHUJHOLMNH�KHEEHQ�]H�JHZRRQ�LQ�GH�YLQJHUV��$OOHHQ�GDW�LV�QLHW�
YROGRHQGH��'H�ZDFKWOLMVWHQ�YRRU�VRFLDOH�KXXUZRQLQJHQ�]LMQ�WH�ODQJ��(Q�YDQZHJH�KXQ�ODJH�
JH]LQVLQNRPHQ�]LMQ�GH�SDUWLFXOLHUH�PRJHOLMNKHGHQ��WH��EHSHUNW��
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 EVENTUEEL EEN SENIORENWONING

+DQV�NRPW�ZHO�LQ�DDQPHUNLQJ�YRRU�HHQ�VHQLRUHQZRQLQJ��'DDUYRRU�]LMQ�GH�ZDFKWOLMVWHQ�
NRUWHU�HQ�PHW�HHQ�WRHYDOVWUH̆HU�NDQ�HU�]RPDDU�HHQ�VHQLRUHQZRQLQJ�PHW�GULH�VODDSND-
PHUV�WXVVHQ�]LWWHQ��+DQV�KHHIW�]H�JH]LHQ�RS�GH�ZRQLQJ]RHNHU��$QGHUV�]RX�HHQ�XUJHQWLH�LQ�
=DDQGDP�HHQ�RSWLH�NXQQHQ�]LMQ��'DDU�]LMQ�PHHU�PRJHOLMNKHGHQ�ZDW�EHWUHIW�ZRQHQ�GDQ�
LQ�2RVW]DDQ��9HUYROJHQV�PDDNW�(OLVDEHWK�KDDU�LQEXUJHULQJVFXUVXV�DI��(Q�ORVW�+DQV�GH�
ODDWVWH�VFKXOGHQ�DI��³$OV�GDW�KXLV�HU�PDDU�HHQPDDO�LV��GDQ�ORVVHQ�ZH�GDW�RRN�DOOHPDDO�RS�́

 

 

 

 DOORbRAAK
���� WRHJDQJ�WRW�HHQ�SDVVHQGH
� KXXUZRQLQJ
�D��HHQ�HLJHQ�KXLVMH�PHW
� EHJHOHLGLQJ�YRRU�GRFKWHU
� HQ�NOHLQGRFKWHU

                                      

 ZELF DOEN
��� VFKXOGHQ�DÀRVVHQ
��� YHUEOLMIVYHUJXQQLQJ�YRRU�
� NOHLQGRFKWHU
��� LQEXUJHULQJVFXUVXV�
� DIURQGHQ

 ONDERSTEuNEN

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
��� DDQOHUHQ�ZRRQYDDUGLJ��
� KHGHQ�HQ�RSYRHG�
� NXQGLJH�YDDUGLJKHGHQ
� �ZRRQEHJHOHLGLQJ�

PERSPECTIEF
HHQ�WKXLV�RP�PHW�KHW�JH]LQ�
ODQJGXULJ��RRN�QD�SHQVLR�
QHULQJ��WH�NXQQHQ�ZRQHQ�
HQ�YLVLWH�HQ�YULHQGMHV�WH�
RQWYDQJHQ

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

Elisabeth en Hans zijn sociale en capabele mensen. Die laten zien dat zij 

prima in staat zijn om zichzelf te redden. Er is wel eens spanning in het 

huishouden vanwege de situatie met hun woning waaruit zij maar niet kun-

nen ontsnappen, geeft Hans toe. “Maar wij zijn ook één van de weinigen 

die ruzie hebben en het 5 minuten later weer eens zijn met elkaar. Toch 

Elisabeth?” De route die de familie Duif in hun plan zelf voorstellen is erg 

efficiënt. In die zin dat het huishouden, naar hun eigen oordeel, alleen het 
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huisvestingsprobleem niet eigenhandig kunnen oplossen. Ze zijn aangewe-

zen op de sociale sector. Hun betrokkenheid is erg groot. Hans doet er zelf 

alles aan, en heeft al van alles gedaan, om een passende woning te vinden. 

Zijn lage inkomen neemt hij liever voor lief dan een beroep te doen op de 

gemeente. En hun schulden lossen zij ook zelf op. 

Het is alleen de vraag of het niet nog kosteneffectiever zou kunnen. Want, 

waarom zouden ze niet inzetten op een grote eengezinswoning en de bege-

leiding van Arva bij de opvoeding van Ana nog een tijdje op zich nemen? Dat 

wordt in de route van de familie Duif zelf uitbesteed aan professionals. Dat 

is blijkbaar legitiem. Maar het lijkt te zijn ingegeven door de gelegenheid die 

zich aandiende en het idee (of het feit) dat er voor een kleiner huishouden 

makkelijker een andere woning te vinden is. Ook hing op het moment van 

hun keuze cq. draagvlak de huishoudtoets nog boven hun hoofd. En natuur-

lijk moet hun dochter een keer op eigen benen, maar absolute noodzaak is 

het niet. En precies daarin zou mogelijk de legitimiteit gevonden kunnen 

worden voor het ondersteunen van de familie Duif bij het met voorrang 

vinden van een passende woning voor het voltallige huishouden. Dat zich 

vanaf dat moment weer snel redt. Legitimiteit is de belangrijkste vraag: 

waarom zouden we Elisabeth en Hans met alle kinderen met voorrang aan 

een woning helpen? 

Vanuit de pilot Hemelse Modder is ongeveer 11 uur in de ideale route van 

de familie Duif geïnvesteerd. Die is volledig en met succes doorlopen. Hans 

en Elisabeth vonden zelfstandig een seniorenwoning. En de gezinsmana-

ger regelde een urgentie voor Arva en Ana. Die urgentie is echter nog niet 

verzilverd. Omdat Arva vergeten was 7 euro administratiekosten voor haar 

inschrijving bij de woningcorporatie dit jaar te voldoen. Vanuit Hemelse 

Modder is slechts een overzicht geproduceerd van alle problemen, en de 

familie gestimuleerd (via telefoon) om vooral zelf door te gaan met het op-

lossen daarvan.

> REGULIERE ROUTE

Langs de reguliere weg is het huishouden door veel hulpverleners geholpen. 

Dat begon bij het maatschappelijk werk. Maar zij konden in de vier gesprek-

ken die zij met de familie Duif mochten voeren, niet veel uithalen. Zij hebben 
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wel Arva aangemeld bij de jeugdhulpverlening. Dat heeft er aanvankelijk toe 

geleid dat er zoveel verschillende professionals over de vloer kwamen, dat 

Arva alle hulpverlening gestopt heeft. Waarna er een gezinsmanager van de 

MPG-aanpak werd toegewezen, die zich focuste op Arva en Ana. En daar-

voor een urgentie voorbereidde en een woning vond. In die woning worden 

Arva en Ana ondersteund door een woonbegeleider. Maar ondertussen is 

de gezinsmanager niet verder gekomen met het oplossen van het eerste en 

belangrijkste probleem van dit totale huishouden: het huis. Daar heeft de 

gezinsmanager wel van alles voor ondernomen, samen met Hans, maar alle 

pogingen strandden – tot gesprekken met bestuurders en directie aan toe. 

De reguliere route is, waar het gaat om het oplossen van het belangrijkste 

probleem van dit huishouden, slechts voor een deel effectief. Door de inzet 

van vele professionals die voorbijgingen is een eigen huis met begeleiding 

voor dochter en kleindochter gevonden. Dat vergroot de kans voor de rest 

van het huishouden om een passende woning te vinden. De betrokkenheid 

van Hans en Elisabeth bij het gezamenlijk opvoeden van hun kleindochter is 

daardoor veel kleiner geworden. Terwijl zij ervan overtuigd zijn dat zij dat in 

hun gezinsverband hadden kunnen blijven doen. Bovendien is het een niet 

erg efficiënte route gebleken: vele hulpverleners kwamen voorbij en Arva 

krijgt nu professionele begeleiding voor omstandigheden die zij aanvankelijk 

zelf in hun huishouden opvingen.

> NULALTERNATIEF

Zouden we ook niets kunnen doen? Uiteindelijk heeft dit huishouden de 

meeste problemen op eigen kracht opgelost. Hans heeft zelf alsnog bij 

de IND een verblijfsvergunning voor Ana weten te verkrijgen. Daar was in 

administratieve zin iets mis gegaan. Ook heeft Hans een seniorenwoning 

via de woningzoeker gevonden. Een woning van goede kwaliteit, maar van 

binnen in uitgewoonde staat. En dat weerhield de anderen die voor hen 

waren ingeloot op die woning ervan om hem te accepteren. Dit huis hebben 

ze samen helemaal geschilderd en ingericht. Dat ze deze woning konden 

aanvaarden, had er natuurlijk mee te maken dat Arva en Ana het huis uit 

gingen. Is het dan zo simpel? Niets doen? Nee. In de eerste plaats kleeft er 

nogal een afbreukrisico aan, wanneer dit huishouden niet in staat was ge-

weest om op tijd een woning te vinden. Dan hadden er drie volwassenen en 

drie kinderen op straat gestaan, die een beroep moeten doen op alternatieve 
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huisvesting via crisisopvang en/ of vrouwenopvang. Gefinancierd in de 

Wmo. De wachttijd voor een passende flat is ongeveer 8 jaar. Het is de vraag 

of je dat afbreukrisico wilt laten afhangen van het toeval. Is het legitiem 

om niet te handelen? Ja. Levert het een bijdrage aan de betrokkenheid van 

het huishouden bij het oplossen van hun eigen problemen? Ja. Althans, de 

(deel)oplossing voor Arva en Ana heeft de betrokkenheid van de rest van 

het huishouden bij dat ‘probleem’ verkleind. Is het efficiënt? Alleen als het 

toeval de goede kant op valt. Anders kost het heel veel geld aan opvang en 

ondersteuning. Bovendien kost het geen geld om dit huishouden in zijn ge-

heel – dus met Arva en Ana – via een urgentie of op een andere manier aan 

een passende woning te helpen. Dat gaat wel ten koste van de toegankelijk-

heid van de woningmarkt voor andere (potentiële) huurders. Daarom moet 

legitimiteit 100% gewaarborgd zijn. 

bEOORDELING

Een variant op de drie bovenstaande routes lijkt achteraf bekeken het meest 

legitiem, betrokken en efficiënt. Dat is een mix tussen de ideale route in het 

plan van de familie Duif zelf en het nulalternatief. Elisabeth en Hans zijn zelf 

goed in staat regie te voeren over hun eigen problemen, en zijn van plan 

die grotendeels zelf op te lossen. Dat bewijzen ze ook in de praktijk. Dat 

geldt ook voor het ‘probleem’ van een inwonende dochter en kleindochter. 

De meeste betrokkenheid bij de oplossing van hun eigen problemen wordt 

gerealiseerd door de omstandigheden te helpen realiseren die dat mogelijk 

maken. En dat begint (en eindigt) met een andere passende woning. De be-

middeling die daarvoor nodig is, is mogelijk te legitimeren via Arva en Ana. 

Als zij zelf in aanmerking komen voor een woonurgentie in combinatie met 

woonbegeleiding, waarom zouden ze dan niet in aanmerking kunnen komen 

voor een urgentie met andere woonwensen (of –eisen) die voorkómen dat 

woonbegeleiding noodzakelijk is. Die oplossing is tenslotte in termen van 

geld het meest efficiënt. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          
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IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  HORIZONTALE AFWENTELING

Nadat Hans voor het eerst een beroep had gedaan op professionele hulp, 

volgden de professionals elkaar snel op. Allen waren ze niet in staat om het 

belangrijkste probleem van dit huishouden op te lossen. Soms kwam dat 

door de voorwaarden waaronder zij hun dienstverlening konden aanbieden, 

soms kwam dat omdat zij zich primair met andere onderwerpen bezighou-

den dan het onderwerp waarvoor het huishouden een beroep op ze deed. 

Het mechanisme dat zich daardoor voordeed in dit huishouden, was dat 

er telkens werd doorverwezen naar een andere professional. Die op zijn 

beurt ook dat probleem niet kon oplossen. Totdat een huishouden met één 

probleem, althans één probleem dat ze zelf niet kunnen oplossen, een pro-

fessional voor multiproblematiek over de vloer krijgt. Dit mechanisme doet 

zich voor op cultureel niveau: professionals schalen problemen liever niet 

op, maar verwijzen in plaats daarvan door naar een andere professional op 

uitvoerend niveau in de hoop dat die wat kan betekenen.

2.  NIET ALLE ONOPLOSBARE PROBLEMEN VRAGEN OM MEER REGIE

Regievoering lijkt soms wel de hoogste orde van professionele interven-

tie. In dit geval was er weliswaar sprake van meerdere problemen in het 

huishouden, maar dat waren geen problemen die bleven bestaan door een 

gebrek aan zelfregie van het huishouden. Sterker, regievoeren is één van de 

sterke punten van Hans. Regie was bovendien geen oplossing voor dit huis-

houden. Natuurlijk was de gezinsmanager behulpzaam en werd die (enorm!) 

gewaardeerd om haar inzet, uiteindelijk stuitte die ook op de muren en ba-

lies waarlangs het probleem van dit huishouden niet kon worden opgelost. 

De gezinsmanager is zich gaan focussen op wat zij wel kon betekenen: een 

eigen huis met begeleiding voor dochter en kleindochter. Waarmee mogelijk 

de zelfredzaamheid van dit huishouden wordt ondermijnd, met alle goede 

bedoelingen van dien. Het is denkbaar dat dit mechanisme wordt veroor-

zaakt doordat ogenschijnlijk onoplosbare problemen geassocieerd worden 

met het niet aankunnen van multiproblematiek. Organisaties zetten dan hun 

beste regiemedewerker in. Terwijl dat hier niet het vraagstuk is.
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3.  ORGANISEER DE OMSTANDIGHEDEN WAARIN ZELFREDZAAMHEID SNEL WEER MOGELIJK IS

Organisaties en hulpverleners die over de vloer kwamen bij dit huishouden 

konden het probleem met de huurbaas en zijn dwangsom niet oplossen. 

Evenals het verkrijgen van een andere woning op korte termijn. Daarom 

hebben ze zich gericht op wat ze wel konden. Dat heeft ertoe geleid dat 

de dochter en kleindochter met urgentie zelfstandig, onder begeleiding, 

kunnen gaan wonen. Dat was legitiem te organiseren. Een eigen huis, met 

haar eigen individuele professionele begeleiding. Maar waarom was het 

niet te legitimeren en te organiseren dat dochter en kleindochter én hun 

voltallige huishouden, waarvan zij onderdeel uitmaken, een eigen stabiele 

woonklimaat verkrijgen. Zodat de begeleiding in het huishouden kan blijven 

plaatsvinden. Dat is niet alleen een stuk goedkoper, maar ook veel duurza-

mer. De mogelijkheid van ondersteuning en bijbehorende voorzieningen, 

kortom, is teveel gericht op het individu. En te weinig op wat de omgeving 

waarin dat individu zich bevindt en op wat die omgeving voor hem of haar 

kan betekenen of betekent. Dit mechanisme kan worden ontzenuwd door 

ondersteuning in te zetten op het veroorzaken van omstandigheden waarin 

iemand (mét zijn sociale omgeving) weer zo snel mogelijk zelfredzaam kan 

functioneren. En niemand is volledig zelfredzaam in zijn eentje. 

4.  PEDAGOGISCHE INTERVENTIES TERWIJL BUREAUCRATISCHE INTERVENTIE NODIG IS

Het voorliggende probleem van dit huishouden, dat ze zelf niet konden 

 oplossen, was van systemische of bureaucratische aard: ze konden geen 

toegang krijgen tot huisvesting die ze binnenkort nodig zouden hebben. 

Daarna hebben ze achtereenvolgens, al dan niet doorverwezen, een beroep 

gedaan op instellingen die zich op de vraagstukken stortten waarmee zij 

zelf nog wel raad wisten. Dat heeft belemmerend gewerkt op de zelfred-

zaamheid van dit huishouden. Deze belemmering doet zich voor op zowel 

institutioneel als cultureel niveau. Institutioneel gaat een jeugdhulpverlener 

niet over huisvesting, en stort zich op een kindje dat in gevaar komt door het 

toekomstige gebrek aan een thuis. Bovendien wil die hulpverlener iets doen; 

het zit in de cultuur (natuur) van een professional om te willen handelen – 

goed te doen binnen zijn vermogen.  
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5.  OVERZICHT EN STIMULEREN VAN ZELF DOEN WERKT

De route van de familie Duif is voor een groot deel door hen zelf succesvol 

doorlopen. In ieder geval als het gaat om het oplossen van hun belangrijk-

ste probleem: het huis. Bovendien heeft Hans achteraf aangegeven dat het 

hem erg heeft geholpen, dat er door de gezinsmanager (en vanuit Hemelse 

Modder) een goed overzicht van alle problemen is gemaakt. Waarna ook 

prioriteiten zijn gesteld. Op basis van dat overzicht hield de familie er fiducie 

in dat hun probleem oplosbaar, want te overzien, was. En dat het dus zin had 

om er achteraan te blijven jagen. Een overzicht, met het inzicht in priori-

taire problemen, is een goed handvat om zelfregie en zelfredzaamheid te 

stimuleren, pushen en daarvoor bruikbare competenties aan te reiken. Het 

overzicht maakt kleiner wat in iemands hoofd tot onmetelijke proporties is 

opgeblazen.

6.  STRIJDIGE BELANGEN

De familie Duif leeft van inkomsten onder bijstandsniveau. En kiest ervoor 

om dat inkomen niet te laten aanvullen met bijstand. Ook lossen ze liever 

hun eigen schuldprobleem op. Dat doen ze door heel zuinig te leven. Maar 

ook doordat Hans af en toe zwart bijklust. Waarbij hij naar eigen zeggen 

heel goed in de gaten houdt, dat hij de bijverdiengrens van UWV niet over-

schrijdt. Hij zegt dat hij geen uitkeringsfraude wil plegen. Maar zwart bijklus-

sen mag natuurlijk niet. Dat is hoe dan ook fraude. De gezinsmanager in dit 

huishouden zet zich echter primair in voor de belangen van de kleine Ana. 

Op het moment dat zij een hard punt maakt van uitkeringsfraude, kan dat het 

belang van Ana schaden. Hier is duidelijk sprake van strijdige belangen die 

om een professionele afweging vragen. En om lenigheid en ruimte om voor 

beide een productieve oplossing te vinden. 
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HOE DAN OOK 
HECTISCH: EEN 
ALLEENSTAAN-
DE MOEDER 
VAN VIER

“  MAAR HOE KOM JE VAN DIE bEWIND- 
VOERDER AF? KIJK, IK bEN 
MISSCHIEN NIET SLIM. EN IK WEET 
HELEMAAL NIET OF HIJ HET FOuT DOET, 
WANT IK WEET HELEMAAL NIET WAT 
HIJ DOET. WAT MOET IK DAN ZEGGEN? 
HET VOELT GEWOON NIET GOED. HET 
VOELT ALSOF HET MIS GAAT.”

4
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�*URRW

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

&KDQWDO������HQ�YLHU�NLQGHUHQ��7DQMD����'LDQD����%DV����5LFKDUG�����

BETROKKEN INSTANTIES

EHZLQGYRHUGHU�$OO�URXQG��ODWHU�ZHUG�GDW�%HDX)LQ���ZRQLQJFRUSRUDWLH�3DUWHRQ��**'��
8:9��:HOVDHQ

ANDERE BETROKKENEN

VWLFKWLQJ�3UHVHQW��YRHGVHOEDQN
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

&KDQWDO�ZRRQW�LQ�HHQ�RXGH�
PDLVRQQHWWH��+HW�ÀDWJHERXZ�
ZDDULQ�]H�ZRRQW�VWDDW�DO�MDUHQ�
RS�GH�QRPLQDWLH�RP�JHVORRSW�
WH�ZRUGHQ��'DW�LV�LQ�KHW�JHYDO�
YDQ�&KDQWDO¶V�ÀDWMH�JHHQ�
RYHUERGLJH�YRRUGUDFKW��+DDU�ÀDW�
LV�RQODQJV�DO�µDIJHNHXUG¶�GRRU�GH�
ZRQLQJFRUSRUDWLH��³2YHUDO�]LW�
VFKLPPHO��,Q�GH�JRUGLMQHQ��LQ�
GH�KDUHQ�YDQ�PLMQ�GRFKWHU��(Q�
ZDDU�PLMQ�]RRQ�VODDSW�]LWWHQ�GH�
EURNNHQ�LMV�ELQQHQ�WHJHQ�KHW�UDDP�
JHYURUHQ��*HHQ�LMVEORHPHQ��0DDU�
VWXNNHQ�LMV�JHZRRQ�́ �]HJW�&KDQWDO��
'DDURP�KHHIW�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH�
&KDQWDO�EHORRIG�KDDU�DFWLHI�DDQ�
HHQ�DQGHUH�ZRQLQJ�WH�KHOSHQ��
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&KDQWDO�NULMJW�GDDUYRRU�HHQ�YHUKXLVYHUJRHGLQJ��³0DDU�GDW�LV�QX�DO�HHQ�KDOI�MDDU�JHOHGHQ�́ �
'H�**'�ZDV�RRN�QRJ�ODQJV�JHZHHVW�RP�&KDQWDO�XLW�WH�OHJJHQ�KRH�]H�PRHVW�VFKRRQPDNHQ��
³0DDU�VFKRRQPDNHQ�KHHIW�QLHW�]RYHHO�]LQ�PHW�VFKLPPHOV��'LH�]LWWHQ�RYHUDO�LQ�KHW�EHWRQ�
HQ�KHW�KRXW�́ �&KDQWDO�KRXGW�KHW�QLHW�PHHU��=H�KHHIW�KRRIGSLMQ�HQ�KHHO�YHHO�VWUHVV��9RRUDO�
YDQZHJH�GH�NLQGHUHQ�ZLO�]H�ZHJ�XLW�GLW�KXLV��'LH�]LMQ�YDDN�]LHN��1HXVEORHGLQJHQ��VQLMGHQG�
JHYRHO�RS�GH�VORNGDUP�HQ�RRN�KRRIGSLMQ��

  BEPERKTE EN BEPERKENDE WERKELIJKHEID

&KDQWDO�KHHIW�YLHU�NLQGHUHQ��9DQ�YLHU�YHUVFKLOOHQGH�YDGHUV��=H�KHHIW�QRJ�PHW�ppQ�YDQ�GLH�
YDGHUV�FRQWDFW��'H�YDGHU�YDQ�5LFKDUG��([SORVLHI�FRQWDFW��0DDU�WRFK��&KDQWDO�OHHIW�]RJH-
]HJG�LQ�HHQ�KppO�NOHLQ�ZHUHOGMH��2P�DDQ�WH�JHYHQ�KRH�NOHLQ�GDW�LV��]H�LV�QRJ�QRRLW�YDQ�KDDU�
OHYHQ�GH�EXXUW�XLW�JHZHHVW��=H�KHHIW�ELMYRRUEHHOG�JHHQ�LGHH�KRH�.RRJ�DDQ�GH�=DDQ�HUXLW�
]LHW��RI�ZDDU�KHW�OLJW��³9HU�ZHJ�YDQ�GH�ZLQNHOV�ZDDUVFKLMQOLMN�́ �&KDQWDO�NULMJW�KDDU�LQNR-
PHQ�XLW�HHQ�:DMRQJ�XLWNHULQJ��'LH�KHHIW�]H�VLQGV�KDDU�DFKWWLHQGH�DO��=H�KHHIW�HHQ�ODDJ�
,4��0DDU�GDW�EHOHPPHUW�KDDU�QLHW�RP�QDDU�KDDU�PRHGHU�RP�WH�NLMNHQ��GLH�HHQ�QRJ�YHHO�
ODJHU�,4�KHHIW��'DDU�UHJHOW�]H�GH�JHOG]DNHQ�HHQ�EHHWMH�YRRU��&KDQWDO�KHHIW�KHW�YRRU�HONDDU�
JHNUHJHQ�GDW�KDDU�PRHGHU�LQ�EXGJHWEHKHHU�NRPW�ELM�HHQ�³KHOH�JRHGH�EHZLQGYRHUGHU´�XLW�
3XUPHUHQG��'DW�LV�ZHO�QRGLJ��ZDQW�KDDU�EURHU�SDUDVLWHHUW�QRJDO�HHQV�RS�KDDU�PRHGHU��
'LH�]ZHUIW�VLQGV�HHQ�MDDU�RI�WZHH��³+LM�NZDP�HHQ�NHHU�WKXLV�HQ�WRHQ�ODJ�]LMQ�YURXZ�PHW�
HHQ�DQGHU�LQ�EHG��(HQ�RQGHUKRXGVPRQWHXU��=LMQ�YURXZ�LV�GDDURS�PHW�GH�QRRUGHU]RQ�
YHUWURNNHQ��0HW�]LMQ�WZHH�NLQGHUHQ��6LQGVGLHQ�ZHHW�PLMQ�EURHU�QLHW�PHHU�ZDW�KLM�PRHW��
'DDURP�KHHIW�LH�DOOHV�RSJHJHYHQ�HQ�LV�JDDQ�]ZHUYHQ�́ �

  EEN OPLOSSING DIE EEN PROBLEEM WERD

=R�JRHG�DOV�]H�KHW�YRRU�KDDU�PRHGHU�KHHIW�JHUHJHOG��PRHW�]H�KHW�YRRU�]LFK]HOI�QRJ�YRRU�
HONDDU�]LHQ�WH�NULMJHQ��&KDQWDO�KHHIW�]LFK]HOI�RS�HLJHQ�YHU]RHN�RQGHU�¿QDQFLHHO�EHZLQG�
ODWHQ�SODDWVHQ��=H�NULMJW����HXUR�OHHIJHOG�LQ�GH�ZHHN��0DDU�GDW�LV�HU�GH�ODDWVWH�WLMG�QLHW�
DOWLMG�RS�GH�DIJHVSURNHQ�GDJ��*HOXNNLJ�NULMJW�]H�KDDU�.LQGHUELMVODJ�HQ�.LQGJHERQGHQ�
%XGJHW�RS�HHQ�DQGHUH�UHNHQLQJ��,Q�SODDWV�YDQ�HHQ�RSORVVLQJ��ZHUG�KDDU�EHZLQGYRHUGHU�
ppQ�YDQ�KDDU�EHODQJULMNVWH�SUREOHPHQ��=H�NULMJW�JHHQ�LQIRUPDWLH�YDQ�KHP��(Q�RS�KHW�
ODDWVWH�DIVFKULIW�GDW�]H�HHQ�PDDQG�RI�YLHU�JHOHGHQ�NUHHJ��VWRQG�HHQ�DIVFKULMYLQJ�YDQ�KXXU�
YDQ�HHQ�KXLV�ZDDU�&KDQWDO�KHOHPDDO�QLHW�ZRRQW��&KDQWDO�PDDNW�]LFK�JURWH�]RUJHQ�RP�
KDDU�¿QDQFLsQ��=H�KHHIW�JHHQ�VFKXOGHQ��(Q�ZLO�GLH�RRN�QLHW�NULMJHQ��$O�KHOHPDDO�JHHQ�
KXXUDFKWHUVWDQG��³0DDU�KRH�NRP�MH�YDQ�GLH�EHZLQGYRHUGHU�DI"�.LMN��LN�EHQ�GRP��(Q�LN�
ZHHW�KHOHPDDO�QLHW�RI�KLM�KHW�IRXW�GRHW��ZDQW�LN�ZHHW�KHOHPDDO�QLHW�ZDW�KLM�GRHW��:DW�PRHW�
LN�GDQ�]HJJHQ"�+HW�YRHOW�JHZRRQ�QLHW�JRHG��+HW�YRHOW�DOVRI�KHW�PLV�JDDW�́ �(Q�KHW�JLQJ�PLV��
&KDQWDO¶V�EHZLQGYRHUGHU�JLQJ�]HOI�IDLOOLHW��(Q�&KDQWDO�ZHUG�RYHUJHGUDJHQ��YLD�GH�UHFKWHU��
QDDU�HHQ�QLHXZH�EHZLQGYRHUGHU��(HQWMH�GLH�PHHGHQNW�HQ�GLH�ZHO�FRPPXQLFHHUW��
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PERSOONLIJK PERSPECTIEF

&KDQWDO�ZLO�VQHO�HHQ�DQGHU�JH]RQG�KXLV��(Q�]H�ZLO�HHQ�DQGHUH�EHZLQGYRHUGHU��$OV�GLH�
WZHH�GLQJHQ�]LMQ�JHUHJHOG��GDQ�KHHIW�]H�UXVW�RYHU�KDDU�KXLV�HQ�KDDU�JHOG��(Q�GDW�LV�ZDW�]H�
QRGLJ�KHHIW�RP�GLQJHQ�WH�NXQQHQ�RYHU]LHQ�DOV�DOOHHQVWDDQGH�PRHGHU�YDQ�YLHU��'DW�LV�DO�
ODVWLJ�]DW�]RQGHU�GLH�SUREOHPHQ��

HET PLAN VAN CHANTAL

&KDQWDO¶V�HLJHQ�SODQ�EHJLQW�ELM�HHQ�DQGHUH�EHZLQGYRHUGHU��'DDU�KHHIW�]H�KXOS�ELM�QRGLJ�
RP�GH�MXLVWH�DUJXPHQWDWLH�RS�WH�ERXZHQ��'LH�KXOS�ZLO�]H�YDQ�HHQ�SURIHVVLRQDO��RPGDW�GLH�
ELM�HHQ�LQVWDQWLH�ZHUNW�ZDDUPHH�UHNHQLQJ�ZRUGW�JHKRXGHQ��=H�LV�EDQJ�GDW�]H�KHW�DQGHUV�
DÀHJW�WHJHQ�GH�UHFKWHU��

 ANDER HUIS

,Q�GH�WZHHGH�LQVWDQWLH�ZLO�]H�HHQ�DQGHU�KXLV��'DDU�KHHIW�]H�UHFKW�RS��YLQGW�]H��+DDU�
KXLGLJH�KXLV�LV�QLHW�YRRU�QLNV�DIJHNHXUG��'H�VFKLPPHOV�]LMQ�HHQ�DDQVODJ�RS�LHGHUV�OXFKW-
ZHJHQ��2PGDW�]H�]HOI�HHQ�PRHL]DPH�UHODWLH�KHHIW�PHW�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH�±�GH�EHMHJH-
QLQJ�RYHU�HQ�ZHHU�LV�JHEURXLOOHHUG�±�LV�KHW�EHWHU�DOV�HU�LHPDQG�DQGHUV�QDPHQV�&KDQWDO�
FRPPXQLFHHUW��

 HEEL VEEL KLEINE DINGETJES

'DDUQD�KHHIW�]H�QRJ�YHHO�NOHLQH�GLQJHQ�WH�UHJHOHQ��=RDOV�GH�NLQGHUHQ�LQVFKULMYHQ�RS�HHQ�
QLHXZH�VFKRRO��GH�KHULQGLFDWLH�YDQ�GH�YRHGVHOEDQN��YHUKXL]HQ��LQULFKWHQ��GH�NZLMWVFKHO-
GLQJ�YRRU�JHPHHQWHOLMNH�EHODVWLQJHQ��GDW�LV�GH�EHZLQGYRHUGHU�YHUJHWHQ�YRRU�GLW�MDDU���
9HHO�YDQ�GLH�GLQJHQ�NDQ�]H�]HOI��$OOHHQ�RPGDW�KHW�HU�]RYHHO�]LMQ��KHHIW�]H�LHPDQG�QRGLJ�
GLH�HYHQ�PHW�KDDU�PHHGHQNW��HQ�RYHU]LFKW�NDQ�EHZDNHQ��'DW�NDQ�&KDQWDO�QLHW��(Q�KDDU�
RPJHYLQJ�LV�QLHW�DOOHHQ�KHHO�NOHLQ��HU�LV�RRN�QLHPDQG�GLH�GDW�NDQ��&KDQWDO�LV�]HOI�GH�VWHUN-
VWH�VFKDNHO�LQ�KDDU�RPJHYLQJ�
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 DOORbRAAK
���� SURIHVVLRQHOH�RQGHU�
� VWHXQLQJ�ELM�KHW�YHUNULMJHQ�
� YDQ�HHQ�DQGHUH�EHZLQG�
� YRHUGHU
����KXOS�ELM�FRPPXQLFHUHQ�
� PHW�ZRQLQJFRUSRUDWLH�
� RYHU�HHQ�DQGHU�KXLV

                                      

 ZELF DOEN
��� GH�NLQGHUHQ�LQVFKULMYHQ�
� RS�HHQ�QLHXZH�VFKRRO��
��� GH�KHULQGLFDWLH�YDQ�GH�
� YRHGVHOEDQN��
��� GH�NZLMWVFKHOGLQJ�YRRU�
� JHPHHQWHOLMNH�EHODVWLQJHQ

 ONDERSTEuNEN
���� ¿QDQFLHHO�EHZLQG

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
���� RYHU]LFKW�RYHU�
� �DGPLQLVWUDWLHYH�HQ�
� SUDNWLVFKH��WDNHQ�RS�
� NRUWH�WHUPLMQ

PERSPECTIEF
¿QDQFLsOH�UREXXVWKHLG�HQ�HHQ�
JH]RQGH�SOHN�RP�WH�ZRQHQ��
UXVW�RS�GDW�IURQW�EHWHNHQW�
FRQWUROH�RYHU�KHFWLVFK�OHYHQ�
DOV�DOOHHQVWDDQGH�PRHGHU

 

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

Chantal’s ideale route vergt volgens haar eigen plan een relatief kleine 

professionele investering om toegang te krijgen tot instituties die zij zelf niet 

kan bereiken op de juiste manier. Een goede argumentatie opbouwen voor 

een verzoek om een andere bewindvoerder bij de rechtbank is niet iets wat 

Chantal zelf kan. Bovendien heeft ze het gevoel dat het helpt als er een in-

stantie bij betrokken is. Het lukt haar ook niet om op een productieve manier 

met de woningcorporatie om te gaan. Zodat ze een passend gezond huis 

krijgt toegewezen. Chantal stelt volgens de woningcorporatie onmogelijke 

eisen aan die nieuwe woning en wordt snel kwaad. De woningcorporatie 

stelt zich dan op als tegenstander van Chantal en laat haar dan een beetje 

bungelen, aldus Chantal. 

Als dat opgelost is, kan Chantal voor het grootste deel op eigen kracht 

verder. Alleen wil ze permanent onder bewind blijven. Dat betaalt ze zelf. 
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Er zijn nog een paar bijzonderheden waarvoor iemand in de nabijheid van 

Chantal voor haar op een rijtje moet zetten wat ze daarvoor zelf precies moet 

doen. Dat gaat (bijna) allemaal over administratieve zaken. De verhuizing van 

haar spullen naar haar nieuwe woning kan Chantal zelf regelen. Ze heeft een 

bolderkar waarmee ze twee weken heen en weer gaat lopen. Behangen en 

schilderen kan ze niet. Daarvoor heeft Chantal een beroep gedaan op vrijwil-

ligers. Die hebben het grootste deel gedaan. Samen met Chantal.

Vanuit de pilot Hemelse Modder is ongeveer 30 uur in Chantal’s ideale route 

geïnvesteerd. Die is volledig en met succes doorlopen. Wel via iets andere 

wegen.

> REGULIERE ROUTE

Chantal heeft op tal van plekken om hulp gevraagd. Van kennissen tot maat-

schappelijk werk. Omdat ze niet wist waar ze moest beginnen en niet precies 

wist wat er moest gebeuren, heeft ze op veel verschillende plekken om hulp 

gevraagd. Hoe dat precies gegaan is weet ze niet meer. Wel weet ze dat het 

geen zin heeft gehad. De woningcorporatie weet te vertellen dat ze er ook 

geen touw aan vast wisten te knopen, al die mensen die belden om Chantal 

te helpen. Chantal weet niet meer precies hoe het gelopen is, maar als zij 

haar probleem op de reguliere manier zou hebben aangepakt dan zou de 

volgende route aannemelijk zijn. Chantal meldt zich bij het maatschappelijk 

werk. In het buurthuis. Dan zegt ze dat ze een probleem heeft met huisves-

ting. En bij de woningcorporatie huurt. Een waarschijnlijke reactie in dat 

geval is dat het maatschappelijk werk Chantal adviseert contact op te nemen 

met de woningcorporatie. Chantal is dan niet ad rem genoeg om uit te leg-

gen dat zij dat niet goed kan. Om die reden is de reguliere weg mogelijk een 

doodlopend spoor voor Chantal. Voor haar probleem met de bewindvoerder 

moet ze zich bij haar bewindvoerder zelf melden. Dat heeft ze ook gedaan. 

Die beloofde telkens verbetering, om vlak daarop zijn eigen faillissement 

aan te vragen. Er bestaat een grote kans dat Chantal in de reguliere route 

op doorverwijzingen was gestuit waar ze niets mee kon, om vervolgens te 

verdwalen in onoverzichtelijkheid. 
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> NULALTERNATIEF

Wat als niemand iets zou doen voor Chantal? Waarschijnlijk waren haar twee 

belangrijkste problemen – het huis en de bewindvoerder – dan ook opgelost. 

Want, de woningcorporatie zou een passende woning hebben aangebo-

den. Misschien een passende woning die minder naar de zin is van Chantal, 

misschien een paar maanden later. Maar een gezonde vergelijkbare woning 

was er gekomen. De woningcorporatie heeft ook aangegeven in verwarring 

te zijn van alle mensen die Chantal met de beste bedoelingen hielpen, maar 

telkens met een ander verhaal kwamen. Chantal’s probleem met de bewind-

voerder is feitelijk via het nulalternatief opgelost. Omdat haar bewindvoer-

der failliet ging, kreeg ze een nieuwe toegewezen. Er hoefde dus geen brief 

naar de rechtbank. De nieuwe bewindvoerder van Chantal is streng en heel 

betrokken. Precies wat Chantal van een bewindvoerder verwacht. Wat in 

het nulalternatief niet zou zijn gedaan is het vooruitdenken over wat er moet 

gebeuren als er een nieuwe woning is. Het overzicht van administratieve en 

praktische zaken, om onder eigen regie of op eigen kracht uit te voeren, was 

er niet geweest. En Chantal had dan mogelijk grote problemen gekregen met 

bijvoorbeeld leerplicht (de kinderen waren niet op tijd ingeschreven geweest 

op een nieuwe school) en de gemeente (kwijtschelding gemeentelijke belas-

tingen). Ook was er niemand geweest die haar had geholpen met klussen in 

huis, omdat Chantal zelf niet wist dat deze vrijwilligers bestonden.

bEOORDELING

De route die Chantal voor ogen heeft is voor wat betreft haar twee belang-

rijkste problemen, waarop zij een doorbraak nodig heeft, mogelijk net zo 

effectief als niet handelen. Als het gaat om de vraag of het (kosten)effici-

ent is om professioneel te investeren met het oog op het oplossen van die 

problemen, bijvoorbeeld met maatschappelijk werk, dan is het antwoord 

waarschijnlijk: nee. Het is wel zo dat het realiseren van deze oplossingen 

met professionele back-up (30 uur Hemelse Modder) ertoe geleid heeft dat 

ook het overzicht er gekomen is dat Chantal zelf niet heeft of kan krijgen. 

Waardoor de consequenties van die oplossingen (verhuizen, nieuwe school) 

veel beter door Chantal ingevuld kunnen worden. 

Is het legitiem dat Chantal deze ondersteuning krijgt? Jawel. Ze is en blijft 

zwakbegaafd. Ze kan wel heel veel aan, vooral omdat ze gewend is om op 
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zichzelf aangewezen te zijn. Maar van dingen die haar in haar bestaansze-

kerheid bedreigen, zoals een incapabele bewindvoerder en het minnelijk 

bemachtigen van een passende woning, raakt ze in paniek. Die kan ze met 

haar lage IQ niet relativeren. En daarmee organiseert ze met haar manier van 

zelfredzaamheid juist haar eigen uitsluiting. Door onbeholpen te communi-

ceren bijvoorbeeld. Bovendien heeft de professionele investering ertoe ge-

leid dat Chantal zelf zeer betrokken is bij de oplossingen die volgen. Samen 

met een aantal vrijwilligers die door professionele inzet in het begin op haar 

pad zijn gekomen. Al met al kunnen we concluderen dat niets doen voor 

Chantal ook tot resultaten had geleid. De reguliere manier, waarin zij werd 

doorverwezen, leverde niets op. De route van Chantal zelf heeft ertoe geleid 

dat zij sneller, met meer overzicht grip heeft gekregen op het vervolg van die 

resultaten. Dat overzicht en die zelfregie had zij niet gekregen zonder de rug-

gespraak met een professional aan het begin van haar route. Dat bespaart 

mogelijk toekomstige inzet van controleurs (leerplicht en belastingen). Als 

dat meer dan 30 uur zou kosten, dan is Chantal’s eigen route efficiënter. 

Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  DE PRAKTIJK VAN HET DOORVERWIJZEN

Chantal werd in de reguliere route telkens door- of terugverwezen naar 

bijvoorbeeld een andere organisatie, of een collega, en naar haar bewind-

voerder of de woningcorporatie. Chantal, die niet wist wat ze (eerst) moest 

doen, reageerde daarop door iemand anders (collega-professionals, vage 

kennis) een net even andere vraag te stellen. En zo raakte ze verstrikt in een 

onoverzichtelijke brei van mensen en organisaties die telefoontjes pleegden 

of haar van advies voorzagen op één onderdeel; bijvoorbeeld de indicatie bij 

de voedselbank. Professionals in het sociale domein hebben de natuurlijke 

neiging om door te verwijzen als ze niets kunnen betekenen, waarna men-

sen zich weer bij een nieuwe instantie melden en verstrikt raken. Het heeft 
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Chantal belemmerd dat niemand een totaaloverzicht heeft gemaakt van alle 

vragen en problemen. Om vervolgens stil te staan bij de vraag wat Chantal 

het beste kan doen: zelf handelen, afwachten of professionele ondersteu-

ning krijgen. Niemand is verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) produceren 

van dat overzicht.

2.  OPLOSSEND VERMOGEN VAN DE SAMENLEVING

Wie een beroep doet op het oplossend vermogen van de samenleving zal 

die ontmoeten. Dat ervaart Chantal. Zodra er een huis was, stond Chantal 

nog met lege handen. Want, wie zou haar kunnen helpen met de vloer? En 

wat is goede verf? Hoe doe je dat dan? Hoe moet je behangen? Chantal wist 

en weet van niets. Maar er zijn gelukkig vrijwilligers die klaar staan. Alleen 

dan moet je ze wel aanspreken en vinden. Chantal is geholpen door een 

groepje medewerkers van een opticien. En door de intermediair van de orga-

nisatie die deze medewerkers heeft bemiddeld, en een paar van zijn vrien-

den. Professionals beredeneren meestal vanuit hun eigen (professionele) 

aanbod. Dat mechanisme wordt versterkt door het belang van organisaties 

om alleen hun eigen aanbod in te zetten, omdat zij alleen daarvoor kunnen 

afrekenen in trajecten of producten. Professionals hebben bovendien hun 

eigen aanbod (wat kan ik doen?) en hun collega-professionals op uitvoerend 

niveau als referentiekader. Vrijwilligersorganisaties opereren overigens niet 

allemaal op (ieder) wijkniveau.

3.  OMGAAN MET ‘ONBEHOLPEN VERNIS’ IN BEJEGENING

Chantal is behoorlijk zelfredzaam. Alleen de manier waarop zij die zelfred-

zaamheid in de praktijk brengt stuit op, terechte, verontwaardiging van 

professionals. Maar die verontwaardiging is niet alleen improductief voor 

Chantal, dat is die ook voor de organisaties die een probleem met haar 

willen oplossen. Het is een belemmering voor Chantal dat haar zelfred-

zaamheid niet productief kan worden gemaakt door de organisaties aan de 

andere kant van de telefoon of balie. Het is de natuurlijke én professionele 

reactie van een professional om verontwaardigd te zijn wanneer iemand 

‘lelijk’ of onvriendelijk tegen ze doet, om vervolgens niet te handelen waar-

door die (zichzelf) de toegang tot noodzakelijke ondersteuning ontzegt. Dat 

is logisch: je dient je normaal op te stellen als je met een instantie belt. De 
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baliemedewerker laat zich niet afbekken. Maar het leidt in dit geval niet tot 

een oplossing. 

4.  DE ONBEREIKBARE BEWINDVOERDER

Chantal had aanvankelijk een behoorlijk slechte bewindvoerder. En daar zijn 

er meer van. Chantal’s nieuwe bewindvoerder blinkt uit in bereikbaarheid. 

Dat valt echt op. Een onbereikbare bewindvoerder die nauwelijks informa-

tie geeft over wat hij doet en hoe het financieel huishouden van iemand 

werkt, kan dat ook niet aanleren aan diegene. Dat betekent dat iemand altijd 

aangewezen blijft op enige vorm van bewind of budgetbeheer. Chantal wil 

dat aanvankelijk graag, maar ze wil het op langere termijn ook zelf kun-

nen. Het feit dat de slechte bewindvoerder zo lang door heeft kunnen gaan 

met zijn ondermaatse dienstverlening ligt onder andere verscholen in een 

juridische grondslag: de bewindvoerder wordt toegewezen door een rechter. 

Het is daarom een hele gang voor de cliënt om een ander te bemachtigen. 

Dat vraagt wel heel veel zelfredzaamheid. Bovendien is een bewindvoerder 

een private aangelegenheid wat betreft financiering; de gebruiker financiert 

(al dan niet opgelegd door de rechter) zijn eigen bewindvoerder. Er is dus 

beperkt oog vanuit de overheid voor de kwaliteit van deze beroepsgroep. 

Waar het de eerste bewindvoerder van Chantal betreft wisten alle professi-

onals dat dat een hele slechte bewindvoerder was. En Chantal was blijkbaar 

één van de laatste klanten, waarna die failliet ging. De bewindvoerder had 

een oplossing moeten zijn voor Chantal, maar werd een belemmering. Een 

bewindvoerder wordt toegewezen door een rechter. En de gebruiker betaalt 

zelf, dus bewaakt zelf de kwaliteit; of niet. 

5.  ARBEIDSDELING EN SYSTEMEN VERSUS ‘MOEILIJKE’ KLANTEN

Rondom de zoektocht naar en de toewijzing van de woning van Chantal 

werd het zo nu en dan nog lastig om de juiste informatie in de juiste syste-

men op de juiste plek te krijgen. Aanvankelijk had Chantal nogal hoge eisen 

gesteld aan haar woning. Eisen die in een systeem werden ingevoerd dat 

matcht met de vrijkomende woning. Die match kwam niet tot stand. De 

sociale tak van de woningcorporatie heeft daarop de eisen eigenhandig wat 

opgerekt. Een goede zet, omdat de reële kansen van Chantal daarmee groei-

den. Alleen dat werd door de verhuurafdeling vervolgens, na een match, vrij 

digitaal terug gecommuniceerd in de richting van Chantal. Die daarop weer 
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afwijzend reageerde. De verhuurafdeling was dan ook niet op de hoogte 

van het feit dat de collega van de andere afdeling die wensen wat had 

aangepast, in het belang van Chantal. Deze organisatorische belemmering 

heeft een maand of twee vertraging opgeleverd en veel frustratie bij zowel 

Chantal als de medewerkers van de woningcorporaties. 
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EEN WANKEL 
KAARTENHuIS

“ ALS IK GEEN PASPOORT HEb VOOR 
MIJN 65STE, DAN KAN DE OVERHEID 
ME WEL EENS HET LAND uITZETTEN.”

5
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�=H\EHN

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

YURXZ�=DLQDE�������WZHH�GRFKWHUV��'LOHN����HQ�(VUD����

BETROKKEN INSTANTIES

=DDQV�0HGLVFK�&HQWUXP��KXLVDUWV��JHPHHQWH�=DDQVWDG��,QEXUJHULQJ���
NHXULQJVDUWV�YLD�JHPHHQWH��8:9��3DUWHRQ

ANDERE BETROKKENEN

PRVNHH��EXXUYURXZ
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

'ULHKRRJ��LQ�HHQ�KHHO�NOHLQ�
SRUWLHNÀDWMH�PHW�ppQ�VODDSNDPHU�
ZRRQW�GH�IDPLOLH�=H\EHN��=DLQDE��
'LOHN en (VUD�UHGGHQ�KHW�GDDU��1HW�
DDQ��+HW�JDDW�GH�ODDWVWH�WLMG�QLHW�
JRHG�PHW�'LOHN��=H�LV�YHUVWDQGHOLMN�
JHKDQGLFDSW��=H�NDQ�QLHW�OH]HQ�
HQ�VFKULMYHQ��=H�VSUHHNW�JHHQ�
ZRRUG�1HGHUODQGV�HQ�GDW�NDQ�]H�
RRN�QLHW�OHUHQ��2RN�KDDU�7XUNVH�
ZRRUGHQVFKDW�LV�QLHW�JURRW��0DDU�
GDW�LV�QLHW�KHW�JURRWVWH�SUREOHHP��
'LOHN�KHHIW�YHUVFKLOOHQGH�
KHUVHQWXPRUHQ��RQGHU�DQGHUH�
URQGRP�GH�K\SRI\VH��'DDUGRRU�
KHHIW�]H�ODVW�YDQ�]HHU�KHIWLJH�
HSLOHSVLH��(Q�]H�NDQ�QRJ�PRHLOLMN�
ORSHQ��'LOHN�KHHIW�RQGHUDDQ�GH�
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GULH�WUDSSHQ�GLH�OHLGHQ�QDDU�GH�YRRUGHXU�YDQ�KXQ�DSSDUWHPHQW�VLQGV�HHQ�WLMGMH�HHQ�
UROVWRHO�VWDDQ��0DDU�HU�JDDQ�GDJHQ�YRRUELM�GDW�]H�GH�WUDS�QLHW�DI�NDQ��=DLQDE�LV����XXU�
SHU�GDJ�ELM�KDDU�]LHNH�GRFKWHU��=H�YHU]RUJW�KDDU�YROOHGLJ��'LOHN�PRHW�SUHFLHV�RS�WLMG�KDDU�
PHGLFDWLH�WHJHQ�HSLOHSVLH�NULMJHQ��

 TAALACHTERSTAND

=DLQDE�YLQGW�KHW�ZHOHHQV�PRHLOLMN��=H�]RX�JUDDJ�]HOI�GH�1HGHUODQGVH�WDDO�PDFKWLJ�ZRU-
GHQ��%LMYRRUEHHOG�GRRU�HHQ�QDDLFXUVXV�WH�YHU]RUJHQ�LQ�KHW�EXXUWKXLV�RP�GH�KRHN��ZDDU-
GRRU�]H�LQ�FRQWDFW�NRPW�PHW�1HGHUODQGVH�PHQVHQ��0DDU�YRRUORSLJ�]LW�]H�µRSJHVORWHQ¶�LQ�
KXQ�ÀDWMH�HQ�KHHIW�]H�KDDU�KDQGHQ�YRO�DDQ�GH�]RUJ�YRRU�'LOHN��(Q�ZLH�ZHHW�LV�GLH�HU�RYHU�
HHQ�SDDU�MDDU�QLHW�PHHU��GXV�UHGHQ�WH�PHHU�RP�GLFKWELM�KDDU�WH�]LMQ�HQ�YDQ�KDDU�WH�JHQLH-
WHQ�]RODQJ�]H�HU�QRJ�LV��=DLQDE�KHHIW�HHUGHU�HHQ�]RRQ�YHUORUHQ��'LH�ZHUG�GRRGJHVFKRWHQ�
LQ�7XUNLMH��'RRU�GH�SROLWLH��6LQGV�KDDU�PDQ�LQ������RYHUOHHG�VWDDQ�=DLQDE�HQ�(VUD�HU�PHW�
]LMQ�WZHHsQ�YRRU��DOV�KHW�JDDW�RP�GH�]RUJ�YRRU�'LOHN��(Q�GDW�LV�]ZDDU��0DDU�]H�]RXGHQ�QLHW�
DQGHUV�ZLOOHQ��=DLQDE�]RX�ZHOLVZDDU�GH�WDDO�ZLOOHQ�OHUHQ��HQ�GDDU�YHHO�HQHUJLH�LQ�VWRS-
SHQ��0DDU�QLHW�WHQ�NRVWH�YDQ�GH�]RUJ�YRRU�'LOHN��(Q�(VUD�]RX�RRN�ZHO�RS�NDPHUV�ZLOOHQ�
YROJHQG�MDDU��DOOHHQ�GDW�JDDW�QLHW��

 NUMERUS FIXUS

(LJHQOLMN�LV�GDW�ZDDU�=DLQDE�]LFK�QRJ�GH�PHHVWH�]RUJHQ�RP�PDDNW��(VUD�GRHW�HLQGH[D-
PHQ�J\PQDVLXP��=H�JDDW�PHGLFLMQHQ�VWXGHUHQ�YROJHQG�MDDU��2P�LQ�=DDQGDP�WH�NXQQHQ�
EOLMYHQ�ZRQHQ��LV�HHQ�LQORWLQJ�LQ�$PVWHUGDP��98��RI�/HLGHQ�QRGLJ��0DDU�]H�NDQ�RRN�
]RPDDU�LQ�*URQLQJHQ�RI�1LMPHJHQ�LQJHORRW�ZRUGHQ��'DQ�PyHW�]H�ZHO�RS�NDPHUV��³0DDU�
GDQ�YHUKXL]HQ�'LOHN�HQ�LN�JHZRRQ�PHH�́ �]HJW�=DLQDE��³'DQ�EOLMYHQ�ZH�JHZRRQ�VDPHQ�́ �
'H�RQ]HNHUKHLG�RYHU�GH�QXPHUXV�¿[XV�VWDDW�LQ�GH�ZHJ�RP�DQGHUH�]DNHQ�JRHG�WH�UHJHOHQ��
=RDOV�HHQ�DDQJHSDVWH�ZRQLQJ��'DW�LV�]R�ODQJ]DPHUKDQG�ZHO�QRGLJ�PHW�'LOHN��(Q�GDDU�
NDQ�=DLQDE�JHZRRQ�HHQ�DDQYUDDJ�YRRU�LQGLHQHQ�DOV�]H�ZLO�±�DOOH�PHGLVFKH�LQGLFDWLHV�
]LMQ�LQ�RUGH�±�PDDU�GDW�GRHW�]H�QRJ�QLHW�LQ�YHUEDQG�PHW�(VUD¶V�VWXGLH��2QGHUWXVVHQ�GRHW�
(VUD�HU�DOOHV�DDQ�RP�LQ�$PVWHUGDP�LQJHORRW�WH�ZRUGHQ��=H�KHHIW�]LFK�DDQJHPHOG�YRRU�GH�
YRRUURQGHV�YRRU�GHFHQWUDOH�VHOHFWLH��'DW�LV�HHQ�VRRUW�DVVHVVPHQW�FT��VROOLFLWDWLHSURFHGXUH�
YRRU�GH�PHHVW�JHPRWLYHHUGH�VWXGHQWHQ��GLH�UHFKWVWUHHNV�GRRU�GH�XQLYHUVLWHLW�NXQQHQ�
ZRUGHQ�DDQJHQRPHQ��9HUGHU�SUREHHUW�]H�QDWXXUOLMN�PHW�]R�KRRJ�PRJHOLMNH�FLMIHUV�WH�
VODJHQ�

 VERTROUWEN IN DE OVERHEID

$OV�(VUD�LQ�GH�EXXUW�NDQ�VWXGHUHQ��GDQ�UHGW�KHW�KXLVKRXGHQ�=H\EHN�]LFK�GH�NRPHQGH�MD-
UHQ�QRJ�ZHO��0DDU�RS�GLW�PRPHQW�LV�KHW�URQGXLW�HHQ�ZDQNHO�NDDUWHQKXLV�GDW�RS�KHW�SXQW�
VWDDW�RP�RYHUEHODVW�WH�UDNHQ��(U�KRHIW�PDDU�LHWV�PHW�=DLQDE�WH�JHEHXUHQ�ELMYRRUEHHOG��RI�
GH�]RUJ�YRRU�'LOHN�VWDDW�RS�GH�WRFKW��+XOS�YDQ�EXLWHQDI�ZLO�GH�IDPLOLH�=H\EHN�OLHYHU�QLHW��
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(Q�GDW�LV�QLHW�DOOHHQ�RPGDW�=DLQDE�KHW�3*%�YDQ�'LOHN�]HOI�QRGLJ�KHHIW�RP�KDDU�KXLVKRX-
GHQ�WH�GUDDLHQ��'H�:DMRQJ�YDQ�'LOHN�]RUJW�LPPHUV�RRN�YRRU�LQNRPVWHQ��1HH��HU�LV�HHQ�
NHHU�HHQ�EXUHDXWMH�JHZHHVW�GDW�RS�YRRUGUDFKW�YDQ�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH��DOOH�3*%�]DNHQ�
YDQ�GH�=H\EHN¶V�]RX�UHJHOHQ�HQ�YHUYROJHQV�YRRU�RQJHYHHU�]HVGXL]HQG�HXUR�IUDXGH�KHHIW�
JHSOHHJG��+HW�DDQYUDJHQ�YDQ�KHW�3*%�ZDV�VRZLHVR�HHQ�YUHHPGH�JDQJ�YDQ�]DNHQ��7RHQ�
=DLQDE¶V�ZHUNJHYHU�KDDU�WLMGHOLMNH�FRQWUDFW�QLHW�YHUOHQJGH��QD�KHW�RYHUOLMGHQ�YDQ�KDDU�
PDQ��NUHHJ�]H�GH�NHX]H�ELM�KHW�8:9��RI�::�RI�HHQ�3*%��³+HW�3*%�ZDV�PHHU��GXV�]H�
DGYLVHHUGHQ�PH�HHQ�3*%�DDQ�WH�YUDJHQ�YRRU�'LOHN�́ �DOGXV�=DLQDE��0DDU�]H�YRQG�KHW�HHQ�
UDUH�NHX]H��

:DW�GH�=H\EHN¶V�RRN�]R�KHHIW�EHYUHHPG�LQ�GH�RPJDQJ�PHW�LQVWDQWLHV��LV�KHW�UHJHOHQ�YDQ�
HHQ�RQWKḢQJ�YRRU�GH�LQEXUJHULQJVSOLFKW�YDQ�'LOHN��7HQ�EHKRHYH�YDQ�KDDU�QDWXUDOLVDWLH��
=LM�LV�]RZHO�]HHU�HUQVWLJ�]LHN�DOV�YHUVWDQGHOLMN�EHSHUNW��'DW�ODDWVWH�LV�GRRU�HHQ�DUWV�YDQ�KHW�
8:9�YDVWJHVWHOG�RS�EDVLV�YDQ�LQIRUPDWLH�HQ�GLDJQRVHV�YDQ�ZHHU�DQGHUH�DUWVHQ��'LOHN¶V�
HUQVWLJH�]LHNWH�LV�GRRU�QRJ�PHHU�YDQ�GH�EHVWH�DUWVHQ�YDQ�KHW�98�HQ�KHW�=DDQV�0HGLVFK�
&HQWUXP�YDVWJHVWHOG��³:DDURP�PRHW�MH�GDQ�QRJ�����HXUR�EHWDOHQ�YRRU�HHQ�FRQVXOW�ELM�
HHQ�DQGHUH�DUWV�YDQ�GH�RYHUKHLG�RP�GLH�RQWKḢQJ�WH�NULMJHQ"�=LMQ�GH�DUWVHQ��GLDJQRVHV�
HQ�GRVVLHUV�GLH�'LOHN�LQ�GH�ORRS�GHU�MDUHQ�KHHIW�YHU]DPHOG�GDDUYRRU�QLHW�YROGRHQGH"´�
YUDDJW�(VUD�]LFK�DI��%RYHQGLHQ�LV�KHW�RRUGHHO�YDQ�GH]H�DUWV�PDDU�]HV�PDDQGHQ�JHOGLJ��
%LQQHQ�]HV�PDDQGHQ�PRHW�MH�GXV�KHW�QDWXUDOLVDWLHYHU]RHN�LQ�RUGH�KHEEHQ�JHPDDNW��'DDU�
KHEEHQ�(VUD�HQ�KDDU�PRHGHU�]LFK�GH�HHUVWH�NHHU�RS�YHUNHNHQ��2PGDW�'LOHN�LQ�GDW�KDOI�
MDDU�YHHO�QDDU�KHW�]LHNHQKXLV�PRHVW��KHEEHQ�]H�GH�RQWKḢQJ�HHQ�WLMGMH�ODWHQ�OLJJHQ��2P�
HU�YHUYROJHQV�DFKWHU�WH�NRPHQ�GDW�]H�ZppU�QDDU�GLH�DUWV�PRHVWHQ�ZDDUYRRU�]H�ZppU�����
HXUR�PRHVWHQ�EHWDOHQ��³'DDU�VQDS�LN�HFKW�QLNV�YDQ�́ �]HJW�(VUD��GLH�GH�EULHYHQ�YDQ�GH�
JHPHHQWH�GDDURYHU�ZHO�]HV�NHHU�KHHIW�JHOH]HQ��%RYHQGLHQ�LV�GH�LQEXUJHULQJVSOLFKW�YRRU�
7XUNHQ�VLQGV����DXJXVWXV������NRPHQ�WH�YHUYDOOHQ�±�JHIRUFHHUG�GRRU�HHQ�JHUHFKWHOLMNH�
XLWVSUDDN��'H�RQWKḢQJ�YRRU�'LOHN�ZHUG�HHQ�SDDU�PDDQGHQ�YRRU�GLH�GDWXP�YRRU�GH�
WZHHGH�NHHU�DDQJHYUDDJG�

 ONZEKERHEID

(VUD�GRHW�HLJHQOLMN�DO�KHW�YHUWDDOZHUN�LQ�KHW�KXLVKRXGHQ��6LQGV�NRUW�JDDW�]H�RRN�PHH�ELM�
GH�PHHVWH�]LHNHQKXLVEH]RHNHQ�YDQ�'LOHN��2PGDW�GH�WRON�LQ�KHW�]LHNHQKXLV�LV�ZHJ�EH]XL-
QLJG�LV�KHW�YRRU�=DLQDE�HHQ�JURRW�SUREOHHP�RP�GH�DUWVHQ�WH�YHUVWDDQ��(Q�GH�PHGLFDWLH�
YDQ�'LOHN�OXLVWHUW�QRJDO�QDXZ��GXV�KHW�LV�JHHQ�RSWLH�RP�PHW�KDQGHQ�HQ�YRHWHQ�WH�SUDWHQ��
³0DDU�KHW�OXNW�PH�QLHW�RP�DOWLMG�PHH�WH�JDDQ��RPGDW�LN�RRN�JHZRRQ�QDDU�VFKRRO�PRHW�́ �
YHUWHOW�(VUD��³'DQ�PRHW�PLMQ�PRHGHU�DOOHHQ�PHW�PLMQ�]XV�RS�SDG��0DDU�GDW�YLQGW�]H�
GRRGHQJ��RPGDW�]H�EDQJ�LV�GDW�]H�GH�DUWV�QLHW�JRHG�EHJULMSW�HQ�GDQ�QLHW�JRHG�YRRU�'LOHN�
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NDQ�]RUJHQ�́ �1D�GH�JH]RQGKHLG�YDQ�'LOHN��LV�=DLQDE�QRJ�KHW�PHHVW�RQ]HNHU�RYHU�ZDW�HU�
JHEHXUW�DOV�'LOHN�HU�QLHW�PHHU�LV��.ULMJW�]H�GDQ�ZHHU�::"�$OV�]H�HHQ�DDQJHSDVWH�ZRQLQJ�
KHEEHQ�JHNUHJHQ�YRRU�'LOHN��PRHWHQ�(VUD�HQ�]LM�HU�GDQ�ZHHU�XLW�DOV�'LOHN�RYHUOLMGW"�'LH�
RQ]HNHUKHLG�HQ�KHW�ZDQWURXZHQ�JDDQ�HUJ�YHU��³$OV�LN�JHHQ�SDVSRRUW�KHE�YRRU�PLMQ���VWH��
GDQ�NDQ�GH�RYHUKHLG�PH�ZHO�HHQV�KHW�ODQG�XLW]HWWHQ�́ �EHVOXLW�=DLQDE�

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

=HNHUKHLG�LQ�KXQ�JH]DPHQOLMNH�EHVWDDQ��'DW�LV�ZDDU�GH�IDPLOLH�=H\EHN�QDDU�VWUHHIW��
2Q]HNHUKHLG�RS�GLW�PRPHQW�ZRUGW�JHYRHG�GRRU�HUYDULQJHQ�PHW�RYHUKHLG�HQ�LQVWDQWLHV�
LQ�KHW�YHUOHGHQ��0DDU�GH�HFKWH�RQ]HNHUKHLG�]LW�YHUVFKROHQ�LQ�GH�JH]RQGKHLGVVLWXDWLH�YDQ�
'LOHN�LQ�FRPELQDWLH�PHW�GH�RQ]HNHUKHLG�GLH�KHW�QLHW�VSUHNHQ�YDQ�GH�1HGHUODQGVH�WDDO�PHW�
]LFK�PHHEUHQJW��(Q�DOV�NODS�RS�GH�YXXUSLMO�GH�SHU�GH¿QLWLH�RQ]HNHUH�RPVWDQGLJKHLG�GLH�
GH�QXPHUXV�¿[XV�YDQ�(VUD¶V�VWXGLH�YHURRU]DDNW��

HET PLAN VAN DE FAMILIE ZEYbEK

+HW�SODQ�YDQ�GH�=H\EHN¶V�JDDW�HU�YDQXLW�GDW�]LM�JH]DPHQOLMN�ELM�HONDDU�EOLMYHQ�HQ�YRRU�
HONDDU�EOLMYHQ�]RUJHQ��%RYHQGLHQ�UHNHQHQ�]H�HU�PDDU�HYHQ�RS�GDW�(VUD�LQ�$PVWHUGDP�RI�
/HLGHQ�ZRUGW�LQJHORRW��+HW�HHUVWH�GDW�]RX�PRHWHQ�JHEHXUHQ��LV�GDW�HU�ZHHU�HHQ�WRON�EH-
VFKLNEDDU�LV�LQ�KHW�]LHNHQKXLV�RS�GLH�PRPHQWHQ�GDW�(VUD�QLHW�LQ�VWDDW�LV�RP�PHH�WH�JDDQ�
QDDU�KHW�]LHNHQKXLV��,QPLGGHOV�KHEEHQ�98PF�HQ�KHW�$0&��GDDU�EH]RHNW�'LOHN�R�D��KDDU�
QHXURORRJ��EHVORWHQ�RP�SDWLsQWHQ�ZHHU�LQ�GH�JHOHJHQKHLG�WH�VWHOOHQ�YDQ�HHQ�WRON�JHEUXLN�
WH�PDNHQ��'DW�ZRUGW�GDQ�QLHW�PHHU�GRRU�GH�]RUJYHU]HNHUDDUV�EHNRVWLJG��PDDU�GRRU�GH�
]LHNHQKXL]HQ�]HOI��9RRU�KHW�=DDQV�0HGLVFK�&HQWUXP�JHOGW�GDW�WRW�RS�KHGHQ�QRJ�QLHW��

 VRAGEN EN VASTSTELLEN

3DUDOOHO�]DO�GH�IDPLOLH�=H\EHN�HHQ�DDQYUDDJ�GRHQ�YRRU�HHQ�DDQJHSDVWH�ZRQLQJ�YRRU�GH�
IDPLOLH��'DW�NDQ�ELM�GH�JHPHHQWH��RS�EDVLV�YDQ�HHQ�LQGLFDWLH��'DW�PRHW�JHHQ�SUREOHHP�
]LMQ�JH]LHQ�GH�JH]RQGKHLGVVLWXDWLH�YDQ�'LOHN��:HO�ZDFKWHQ�]H�HYHQ�PHW�GH�DDQYUDDJ��
WRWGDW�KHOGHU�LV�RI�HQ�ZDDU�(VUD�LV�LQJHORRW��9HUYROJHQV�]LMQ�HU�HHQ�SDDU�GLQJHQ�GLH�GRRU�
(VUD��PHW�HQ�QDPHQV�KDDU�PRHGHU��PRHWHQ�ZRUGHQ�XLWJH]RFKW��2P�]HNHUKHLG�DDQ�WH�
NXQQHQ�RQWOHQHQ�YRRU�GH�WRHNRPVW��:DW�GLH�RRN�EUHQJHQ�PDJ��'DW�LV����GH�YUDDJ�RI�(VUD�
HQ�=DLQDE�LQ�GH�DDQJHSDVWH�ZRQLQJ�PRJHQ�EOLMYHQ�ZRQHQ�DOV�'LOHN�RYHUOLMGW��(Q����ZDW�
HU�JHEHXUW�PHW�KHW�LQNRPHQ�YDQ�GH�IDPLOLH�GLH�QX�YDQ�HHQ�3*%�HQ�:DMRQJ�OHHIW��.ULMJW�
=DLQDE�GDQ�ZHHU�::�ELMYRRUEHHOG"�'H�HHUVWH�YUDDJ�NDQ�ZRUGHQ�EHDQWZRRUG�GRRU�KHW�
:PR�ORNHW�YDQ�GH�JHPHHQWH��'H�WZHHGH�YUDDJ�GRRU�KHW�8:9��



 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 5 127

 DE TAAL LEREN EN HANTEREN

=RGUD�HU�HHQ�DQGHUH�ZRQLQJ�LV��ZLO�=DLQDE�KHHO�JUDDJ�HHQ�LQWHQVLHYH�WDDOWUDLQLQJ��LQ�FRP-
ELQDWLH�PHW�HHQ�YRUP�YDQ�YULMZLOOLJHUVZHUN�ZDDU�1HGHUODQGV�LQ�GH�SUDNWLMN�NDQ�ZRUGHQ�
WRHJHSDVW�HQ�ELMJHOHHUG��1LHW�DOOHHQ�RP�GDQ�KHW�LQEXUJHULQJH[DPHQ�WH�NXQQHQ�KDOHQ�HQ�
HHQ�1HGHUODQGV�SDVSRRUW�WH�NULMJHQ��0DDU�RRN�HQ�YRRUDO�YRRU�]LFK]HOI��7DDOWUDLQLQJHQ�WRW�
QX�WRH�ZDUHQ�RI�QLHW�LQWHQVLHI�JHQRHJ��RI�'LOHN�NRQ�QLHW�PHH�QDDU�GH�WUDLQLQJ��'DW�LV�HHQ�
SUREOHHP��2PGDW�WDDO�YRRUDO�LQ�GH�SUDNWLMN�JHOHHUG�ZRUGW��ZLO�=DLQDE�RRN�ZHO�HHQV�HHQ�
PLGGDJ�RI�DYRQG�HHQ�FXUVXV�JHYHQ�LQ�KHW�EXXUWKXLV��%LMYRRUEHHOG�KDQGZHUN��9RRU�'LOHN�
PRHW�GDQ�WKXLV�SURIHVVLRQHOH�YHU]RUJLQJ�]LMQ��'DW�NDQ�ZRUGHQ�EHWDDOG�XLW�KHW�3*%�YDQ�
'LOHN�

 

 

 DOORbRAAK
��� WRON�LQ�KHW�]LHNHQKXLV
��� DDQJHSDVWH�ZRQLQJ
� ��LQORWLQJ�(VUD�LQ�/HLGHQ
� RI�$PVWHUGDP

                                      

 ZELF DOEN
��� LQIRUPDWLH�RYHU�LQNRPVWHQ
 en wonen
��� YHUSOHJLQJ�HQ�YHU]RUJLQJ
� 'LOHN��]HOI�HQ�LQKXXU�
� GHUGHQ�
��� LQWHQVLHYH�WDDOFXUVXV
� LQFOXVLHI�YULMZLOOJHUVZHUN
� �GXDDO�

 ONDERSTEuNEN
��� 3*%
��� DDQJHSDVWH�ZRQLQJ
��� :DMRQJ

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN

PERSPECTIEF
]HNHUKHLG�LQ�JH]DPHQOLMN�
EHVWDDQ

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

Het plan van de familie Zeybek is in alle opzichten legitiem. Het is ook niet 

erg afwijkend van wat regulier mogelijk is. Op basis van Dilek’s gezond-

heid komt die indicatie voor een aangepaste, passende woning er wel. 

Daardoor kunnen Esra en Zainab in een betere, aangepaste omgeving voor 
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haar zorgen. Mogelijk kan zelfs iemand anders af en toe voor Dilek zorgen, 

en kan Zainab de deur uit om vrijwilligerswerk te doen. En een taalcursus. 

In twee van de drie ziekenhuizen is de tolk weer terug in de spreekkamer. 

Mogelijk kunnen ze met het Zaans Medisch Centrum afspraken afstemmen 

op de beschikbaarheid van Esra. Dat zou makkelijker en goedkoper zijn dan 

een aparte tolk. Als het gaat om de betrokkenheid van Esra en Zainab: die 

is enorm, vooral bij de zorg voor hun zus en dochter. Omdat zij Dilek’s PGB 

volledig voor zichzelf benut, ontvangt Zainab geen (WW- of WWB-) uitke-

ring. Daarmee is het ook nog een zeer efficiënte situatie. Die efficiency wordt 

bestendigd zodra de familie in een aangepaste woning woont. Omdat de 

zorg voor Dilek daar beter is te organiseren, is de kans op overbelasting van 

Zainab waarschijnlijk kleiner. 

Vanuit de pilot Hemelse Modder is ongeveer 20 uur in de ideale route van de 

Zeybek’s geïnvesteerd. Die is benut om het overzicht te produceren van de 

handelingen die Zainab en Esra zelf kunnen plegen. 

> REGULIERE ROUTE

Zoals gezegd, wijkt de ideale route van de familie Zeybek niet veel af van 

wat we als reguliere route zouden kunnen verwachten. Het enige verschil 

tussen de ideale route en de reguliere route, is dat de eerste samen met het 

huishouden is uitgestippeld. Het overzicht is dus geproduceerd, prioriteiten 

zijn gesteld en er is een route uitgestippeld. Hoewel deze route dus niet veel 

afwijkt van wat regulier mogelijk is, is het de vraag of de familie Zeybek 

dat zou weten. Hun praktijk tot aan Hemelse Modder was, dat ze her en der 

vragen stelden en om hulp vroegen, waarna er structureel niets veranderde. 

Dat heeft er bij hun in geresulteerd dat ze weinig vertrouwen hebben in 

instellingen en professionals ‘van buitenaf.’ Dat maakt de reguliere route net 

zo legitiem en efficiënt als de ideale route. De betrokkenheid van de familie 

bij deze route wordt alleen lager beoordeeld, omdat ze zonder gestructu-

reerd plan/ route geen contact zouden opnemen met de woningcorporatie, 

gemeente en het UWV. Daar hebben ze immers geen vertrouwen (meer) in 

vanwege ervaringen in het verleden.

> NULALTERNATIEF

Als er niets zou gebeuren, dan blijft het kaartenhuis van de familie Zeybek 

kwetsbaar en vatbaar voor overbelasting. Zainab redt het allemaal maar net 
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aan om voor Dilek te zorgen. Esra doet het uiterste om bij te springen, maar 

gaat straks een zware studie doen. Ondertussen wordt Dilek steeds zieker, 

en Zainab ieder jaar weer een jaartje ouder. Niet handelen is daarom geen 

goede optie. Als het kaartenhuis van deze familie instort, dan is het heel 

goed mogelijk dat Dilek moet worden opgenomen in een veel duurder ver-

zorgingshuis. Dat is niet efficiënt, en bovendien doet het wat met de betrok-

kenheid van Zainab en Esra bij haar verzorging en verpleging. Het is boven-

dien maar de vraag of Zainab’s wens om zelf op late leeftijd de Nederlandse 

taal te leren en vrijwilligerswerk te gaan doen, dan nog overeind blijft. De 

wens van Zainab om maatschappelijk te participeren ligt voor een groot deel 

verscholen in het gevoel dat verplicht te zijn richting Dilek en Esra. Daarbij 

heeft de gemeente een zorgplicht voor Dilek en streeft ze naar maatschappe-

lijke participatie van alle inwoners; ook nu de inburgeringsplicht voor Zainab 

is vervallen. Niets doen is in die zin ook niet legitiem. 

bEOORDELING

De ideale route van de familie Zeybek is bijna gelijk aan de reguliere route. 

Het enige onderscheid is dat de familie door het formuleren van hun eigen 

plan, daar ook eigenaar van zijn en weten welke stap ze als eerste moeten 

zetten en welke daarna. Dat vergroot hun betrokkenheid en de kans van 

slagen.

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  VERTROUWEN IN DE VERZORGINGSSTAAT

Vertrouwen en wantrouwen zijn veelbesproken onderwerpen in de beleid-

spraktijk van zorg en sociale zekerheid. Maar dan hebben we het over het 

algemeen over vertrouwen of wantrouwen van de overheid in de ontvan-

ger van zorg en ondersteuning. In hoeverre moet de overheid uitgaan van 

vertrouwen? Hoeveel en hoe ver gaat controle van de overheid? Of individu-

ele burgers wel vertrouwen hebben in individuele instanties en overheden, 
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wordt minder uitvoerig meegewogen bij het ontwerp van beleid. Is de 

procedure vertrouwenwekkend voor de burger? Zijn we helder over ver-

wachtingen? Naarmate mensen langer en vaker verschillende hulpverleners 

hebben gehad, neemt de kans toe dat zij hun vertrouwen daarin verloren 

hebben. Dat belemmert hen in hun betrokkenheid bij een volgende vorm 

van ondersteuning.

2.  BUREAUCRATISME

Eén van de ervaringen die bepalend was voor het wantrouwen van de 

familie Zeybek in de overheid, was de omslachtige procedure rondom het 

verkrijgen van een ontheffing van de inburgeringsplicht van Dilek. Die had ze 

nodig voor naturalisatie. Die procedure is zo ingericht dat de diagnose van 

de ene BIG-geregistreerde behandelend arts wordt gecontroleerd door een 

andere BIG-geregistreerde indicatiestellend arts. Daarvoor moet de burger 

die ontheffing aanvraagt veel geld betalen. Het is de vraag of deze proce-

dure niet minder omslachtig kan, zonder dat de gemeente daarmee haar 

verplichtingen in de richting van de wetgever niet nakomt. 

3.  DUAAL INBURGEREN

Zainab heeft in het verleden weliswaar een taalcursus gedaan, maar heeft 

daar weinig van opgeslagen. Omdat ze de taal in het dagelijks leven niet 

gebruikt en niet hoeft te gebruiken. Daarom zou ze zelf haar volgende taal-

cursus willen combineren met een vorm van vrijwilligerswerk. Dan organi-

seert ze als het ware een omgeving voor zichzelf, waarin ze wel Nederlands 

móet praten. Taal beklijft pas als je het gebruikt. In alle gevallen zouden 

(verplichte en vrijwillige) inburgeraars die een taalcursus doen, een soort 

van stage, werkplek of anderszins plek (in de buurt of wijk) moeten hebben 

waar zij verplicht zijn om Nederlands in de praktijk te gebruiken. Anders zijn 

deze cursussen ineffectief. En dat kunnen we ons niet permitteren, omdat 

taalvaardigheid één van de belangrijkste voorwaarden voor zelfredzaamheid 

en eigen regievoering is. 
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ONMACHTIGE 
OPVOEDERS EN 
HuISHOuDERS

“ ALLEDRIE ONZE KINDEREN GAAN 
Nu NAAR DE SCOuTING. IEDERE 
WEEK. DAT IS GOEDKOOP. EN ZE 
GAAN REGELMATIG OP KAMP. DAAR 
KNAPPEN ZE ENORM VAN OP.”

6
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�'H�6ZDDQ�

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

PDQ�5RQDOG�������YURXZ�0DUWLQH�������GULH�NLQGHUHQ��0DWKLMV����$QQHPDULH����
HQ�/LHVEHWK����

BETROKKEN INSTANTIES

%XUHDX�-HXJG]RUJ��JHPHHQWH�=DDQVWDG��%HODVWLQJHQ���6WLFKWLQJ�0((��$OJHPHHQ�
0HOGSXQW�.LQGHUPLVKDQGHOLQJ��$0.���6WLFKWLQJ�.UDP��6SLULW��%HODVWLQJGLHQVW��
]RUJERHUGHULM

ANDERE BETROKKENEN

VFRXWLQJ��SDUWLFXOLHUH�¿QDQFLHU��EDQN��9RHGVHOEDQN
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

+HFWLVFK��2QUXVWLJ��:HLQLJ�
JULS�RS�KHW�KXLVKRXGHQ�HQ�KHW�
KXLVKRXGHQ��=R�YRHOW�KHW�DOV�MH�
ELM�GH�IDPLOLH�'H�6ZDDQ�ELQQHQ�
NRPW��(HQ�JHZRRQ�KXLVKRXGHQ��
5RQDOG en 0DUWLQH�KHEEHQ�GULH�
NLQGHUHQ��7ZHH�GRFKWHUV�GLH�DO�
ÀLQN�SXEHUHQ��'DW�]LMQ�/LHVEHWK 
en $QQHPDULH��(Q�GDQ�LV�HU�QRJ�
0DWKLMV��KHW�NOHLQH�EURHUWMH�HQ�
RRJDSSHOWMH�YDQ�0DUWLQH��6LQGV�
HHQ�WLMGMH�JDDW�GH�IDPLOLH�'H�6ZDDQ 
ZHHU�QDDU�GH�YRHGVHOEDQN��2PGDW�
]H�¿QDQFLHHO�QLHW�PHHU�XLW�NRPHQ��
=H�JHYHQ�WHYHHO�XLW�HQ�HU�NRPW�WH�
ZHLQLJ�ELQQHQ��+RHZHO�5RQDOG�
JHQRHJ�YHUGLHQW�DOV�VSHFLDOLVWLVFKH�
ERXZYDNNHU��+RH�NDQ�KHW�GDQ�GDW�
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]H�QLHW�XLW�NRPHQ"�'DW�OLMNW�ZHOKDDVW�HHQ�NODVVLHNH�VLWXDWLH��(U�OLJJHQ�RQEHWDDOGH�UHNHQLQ-
JHQ�YDQ�GH�JHPHHQWHOLMNH�EHODVWLQJHQ�HQ�HU�LV�HHQ�DFKWHUVWDQG�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW��
YDQZHJH�WHYHHO�RQWYDQJHQ�.LQGJHERQGHQ�%XGJHW��³0DDU�GDDU�ZLOOHQ�ZH�JHZRRQ�PHH�
NDSSHQ�́ �]HJW�0DUWLQH��³GDW�NULMJ�MH�GDQ�JHVWRUW�HQ�MH�JDDW�HU�YDQXLW�GDW�KHW�JRHG�]LW�HQ�
YHUYROJHQV�PRHW�MH�GH�KHOIW�ZHHU�WHUXJ�EHWDOHQ�́ �0DDU�GDW�]H�GLH�EHODVWLQJHQ�QLHW�NXQQHQ�
�WHUXJ�EHWDOHQ��ZRUGW�YHURRU]DDNW�GRRU�HHQ�GRRUORSHQG�NUHGLHW��'DDUYRRU�EHWDOHQ�]H�
�����UHQWH��(Q�GLH�ZLOOHQ�]H�GXV�DÀRVVHQ��'DW�LV�KXQ�EHODQJULMNVWH�SULRULWHLW��³$OOHHQ�DOV�
DO�GLH�UHJHOLQJHQ�RS�UHJHOLQJHQ�PLV�JDDQ��GDQ�OXNW�GDW�RQV�QLHW�PHHU�́ �DOGXV�0DUWLQH��
³:H�ERXZHQ�JHHQ�VFKXOGHQ�RS��PDDU�NRPHQ�RS�GH]H�PDQLHU�QLHW�YDQ�GDW�NUHGLHW�DI�́ �]HJW�
5RQDOG��(Q�]H�]LWWHQ�RRN�QLHW�YRRU�QLNV�ELM�GH�9RHGVHOEDQN�QDWXXUOLMN��

 WERK VINDEN IS MOEILIJK

9RRU]LFKWLJ�LV�0DUWLQH�EH]LJ�PHW�KHW�]RHNHQ�QDDU�ZHUN��=H�EHJULMSW�GDW�GDW�HHQ�RQWVQDS-
SLQJVURXWH�LV��(HQ�ORRQ�YHUGLHQHQ�RP�DI�WH�ORVVHQ��0DDU�]H�KHHIW�JHHQ�GLSORPD¶V�HQ�KHHIW�
VOHFKWH�HUYDULQJHQ�PHW�VROOLFLWHUHQ��=H�KHHIW�RQODQJV�HHQ�SDDU�GDJHQ�ELM�HHQ�EDNNHU�HHQ�
VRRUW�YDQ�LQZHUNSHULRGH�FT��VQX̆HOVWDJH�JHGDDQ��'DW�YRQG�]H�KHHO�JRHG�JDDQ��0DDU�RS�
GH�]DWHUGDJ�YRRUDIJDDQG�DDQ�GH�ZHHN�GDW�]H�]RX�EHJLQQHQ��YHUWHOGH�GH�EDNNHU�KDDU�GDW�
KLM�KHW�QLHW�GHHG��0DUWLQH��³(Q�KLM�ZLOGH�QLHW�HHQV�GH�UHLVNRVWHQ�EHWDOHQ�YDQ�GH�NHUHQ�GDW�
LN�ELM�KHP�JHZHUNW�KHE��2QEHVFKRIW�´�0DUWLQH�HQ�5RQDOG�YLQGHQ�ERYHQGLHQ�GDW�KHW�ZHUN�
YDQ�0DUWLQH�ZHO�WH�FRPELQHUHQ�PRHW�]LMQ�PHW�GH�]RUJ�YRRU�GH�NLQGHUHQ��0DUWLQH��³'LH�
PHLGHQ�]LMQ�QLHW�GH�PDNNHOLMNVWH�HQ�JDDQ�GRRU�HHQ�FUXFLDOH�IDVH��HQ�0DWKLMV�LV�JHZRRQ�
QRJ�HHQ�NOHLQ�NLQG��'DDUYRRU�PRHW�LN�WKXLV�]LMQ�WXVVHQ�GH�PLGGDJ�́ �

 DE ZORGBOERDERIJ

$QQHPDULH�KHHIW�HHQ�µUXJ]DNMH¶�RPGDW�]H�HHQ�ODDJ�,4�]RX�KHEEHQ��=H�LV�HHQ�NHHU�EOLMYHQ�
]LWWHQ�RS�GH�EDVLVVFKRRO��1HW�DOV�KDDU�]XV�HQ�EURHUWMH��$QQHPDULH�]HWWH��LQ�RYHUOHJ�PHW�
VFKRRO��KDDU�UXJ]DNMH�LQ�RP�RS�]DWHUGDJ�HQ�ZRHQVGDJPLGGDJ�QDDU�GH�]RUJERHUGHULM�WH�
NXQQHQ��³'DDU�ÀHXUGH�]H�HQRUP�YDQ�RS�́ �]HJW�0DUWLQH��³1DGDW�GDW�ZDV�DIJHORSHQ�YLHO�
]H�ZHHU�HHQ�EHHWMH�WHUXJ�́ �0DUWLQH�YLQGW�HLJHQOLMN�GDW�$QQHPDULH¶V�]XV�±�/LHVEHWK�]R¶Q�
EH]RHNMH�DDQ�GH�]RUJERHUGHULM�YHHO�KDUGHU�QRGLJ�KHHIW��:DQW�GLH�LV�YHHO�GUXNNHU�HQ�
RQKDQGHOEDDUGHU��0DUWLQH��³0DDU�GLH�NULMJW�KHW�QLHW��=H�LV�JHWHVW��PDDU�GDDU�NZDP�QLNV�
XLW��0DDU�ZH�ODWHQ�KHW�HU�QLHW�ELM�]LWWHQ��:H�]LMQ�PHW�6WLFKWLQJ�0((�DDQ�KHW�NLMNHQ�ZDW�HU�
QRJ�PHHU�PRJHOLMN�LV��=LM�KHOSHQ�RQV�RRN�PHW�KHW�DDQYUDJHQ�YDQ�HHQ�QLHXZ�UXJ]DNMH�YRRU�
$QQHPDULH��2RN�]LMQ�ZH�LQ�RYHUOHJ�PHW�'H�.UDP�RYHU�ZDW�HU�PRJHOLMN�LV�́ �+HW�LV�ZHO�HHQV�
YRRUJHNRPHQ�GDW�/LHVEHWK�GH�SOHN�LQ�KHHIW�JHQRPHQ�YDQ�$QQHPDULH�RS�GH�GDJEHVWHGLQJ��
³'DW�PDDNW�WRFK�QLHW�XLW"�$OV�LN�]LH�GDW�/LHVEHWK�KHW�EHWHU�NDQ�JHEUXLNHQ�GDQ�$QQHPDULH�
RS�GDW�PRPHQW�́ �YLQGW�0DUWLQH��
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 KNOKKEN MET JEUGDHULP

7RHQ�GLH�PHLGHQ���HQ����ZDUHQ��LQ�������EHJRQQHQ�KXQ�JHGUDJVSUREOHPHQ��$OWKDQV��
WRHQ�ZHUG�KXQ�GUXNNH�JHGUDJ�RQGHUZHUS�YDQ�JHVSUHN�RS�KHW�FRQVXOWDWLHEXUHDX��0DUWLQH��
³(U�ZHUG�DDQJHGURQJHQ�RS�KXOS��'DW�ZDV�YULMZLOOLJ�YROJHQV�KHW�FRQVXOWDWLHEXUHDX��
'DDURP�NZDP�6SLULW�RYHU�GH�YORHU��0DDU�GDDU�KDG�LN�JHHQ�NOLN�PHH��,N�ZLOGH�HU�HLJHQ-
OLMN�]R�VQHO�PRJHOLMN�ZHHU�YDQDI��0DDU�GDW�LV�QLHW�JHOXNW��'DW�LV�XLWHLQGHOLMN�]HOIV�]R�XLW�
GH�KDQG�JHORSHQ�GDW�ZH�WRW�WZHH�NHHU�WRH�LQ�GH�UHFKWV]DDO�KHEEHQ�JH]HWHQ��9ULMZLOOLJH�
RQGHUVWHXQLQJ��1RX��QHH�GXV��5DSSRUWHQ�ZHUGHQ�YHUGUDDLG��'H�NLQGHUEHVFKHUPLQJ�ZHUG�
HUELM�JHKDDOG��(Q�%XUHDX�-HXJG]RUJ��0DDU�GLH�ODDWVWH�KHHIW�KHW�YRRU�RQV�RSJHQRPHQ�WRHQ�
ZH�YRRU�KHW�KHNMH�VWRQGHQ��6SLULW�KDG�HU�QDPHOLMN�HHQ�MDDU�RYHU�JHGDDQ�RP�RQ]H�PHLGHQ�
JHWHVW�WH�NULMJHQ��'H�.UDP�KHHIW�GDW�ODWHU�LQ�WZHH�ZHNHQ�YRRU�PHNDDU�JHNUHJHQ��(Q�HU�
]DWHQ����WHJHQVWULMGLJKHGHQ�LQ�KHW�UDSSRUW�YDQ�6SLULW��'DW�NULMJ�MH�DOV�MH�GH�ERHO�YRRU-
OLHJW�́ �5RQDOG�YRHJW�GDDU�DDQ�WRH��³'LH�PDQ�YDQ�GH�NLQGHUEHVFKHUPLQJ�JDI�]LMQ�FROOHJD�
YDQ�MHXJG]RUJ�]HOIV�QRJ�HHQ�YHHJ�XLW�GH�SDQ�RPGDW�LH�HHQ�SRVLWLHI�YHUKDDO�RYHU�RQV�KLHOG��
'DW�]DJHQ�ZH�WRHQ�ZLM�DOV�ppQ�YDQ�GH�ODDWVWHQ�GH�UHFKWV]DDO�YHUOLHWHQ�́ �0DUWLQH��³2RN�GH�
NLQGHUHQ�KHEEHQ�KLHU�HHQ�DDUGLJH�NQDXZ�YDQ�JHNUHJHQ�́ �

 DE PADVINDERSMARS NAAR VOREN

'H�IDPLOLH�'H�6ZDDQ�LV�HU�VWHOOLJ�YDQ�RYHUWXLJG�GDW�KXQ�PHLGHQ�KHW�KXLV�XLW�ZHUGHQ�
JHGUHYHQ��RPGDW�LQVWHOOLQJHQ�JHOG�NULMJHQ�YRRU�LHGHUH�XLWKXLVSODDWVLQJ�HQ�GDDUQD�YRRU�
GH�EHJHOHLGLQJ�YDQ�GH�NLQGHUHQ��³7RHQ�GLH�KHOH�JHUHFKWHOLMNH�WRHVWDQG�ZDV�DIJHORSHQ��
ZHUGHQ�ZH�JRHG�JHKROSHQ�́ �]HJW�0DUWLQH��'H�.UDP�KHHIW�RQV�KHHO�JRHG�ELMJHVWDDQ��0DDU�
KHW�WUDMHFW�%HWHU�0HW�7KXLV�YDQ�6SLULW��ZDDU�$QQHPDULH�GDDUQD�LQ�WHUHFKW�NZDP�ZDV�ZH-
GHURP�JHHQ�VXFFHV��³2Q]H�GRFKWHU�NZDP�WKXLV�PHW�YHUKDOHQ�YDQXLW�GDW�KXLV�ZDDU�]H�GULH�
RI�YLHU�QDFKWHQ�VOLHS�����QRX�QRX��([WUHPH�NLQGHUHQ�PHW�GUXJVSUREOHPHQ�HQ�RXGHUV�GLH�LQ�
GH�JHYDQJHQLV�]LWWHQ��.LQGHUHQ�GLH�LQHHQV�VXSHU�DJUHVVLHI�ZHUGHQ��'DDU�KHEEHQ�ZH�KDDU�
ZHJJHKDDOG�́ �]HJW�5RQDOG��2QGHUWXVVHQ�EOLMYHQ�0DUWLQH�HQ�5RQDOG�EH]LJ�PHW�KHW�DDQ-
YUDJHQ�YDQ�LQGLFDWLHV�YRRU�UXJ]DNMHV�HQ�KHW�YHU]DPHOHQ�YDQ�GLDJQRVWLHN�GLH�WRHJDQJ�NDQ�
JHYHQ�WRW�H[WUD�RQGHUVWHXQLQJ�ELM�GH�RSYRHGLQJ�YDQ�KXQ�WZHH�RXGVWH�NLQGHUHQ��2QGDQNV�
KXQ�VOHFKWH�HUYDULQJHQ��+HW�SUREOHPDWLVHUHQ�YDQ�KXQ�NLQGHUHQ�HQ�KHW�PHGLFDOLVHUHQ�YDQ�
KXQ�JHGUDJ�OHLGW�PLVVFKLHQ�DI�YDQ�KXQ�HLJHQ�RQPDFKW�RP�HHQ�GHJHOLMN��¿QDQFLHHO��KXLV-
KRXGHQ�WH�GUDDLHQ��0DDU�HU�LV�HHQ�OLFKWSXQWMH��0DUWLQH��³$OOHGULH�RQ]H�NLQGHUHQ�JDDQ�QX�
QDDU�GH�VFRXWLQJ��,HGHUH�ZHHN��'DW�LV�JRHGNRRS��(Q�]H�JDDQ�UHJHOPDWLJ�RS�NDPS��(Q�GDDU�
NQDSSHQ�]H�HQRUP�YDQ�RS��=H�]LMQ�YUROLMNHU��EHWHU�WH�KDQWHUHQ�HQ�]H�YLQGHQ�KHW�JHZRRQ�
KDUWVWLNNH�OHXN�GDDU��$QQHPDULH�KHHIW�]HOIV�HHQ�VRRUW�YDQ�YULHQGMH��=H�GRHQ�QRJ�QLNV�PHW�
HONDDU�KRRU��PDDU�]H�YLQGHQ�HONDDU�ZHO�KHHO�OHXN��0DDU�GDW�ÀLNÀRRLHQ�GDW�NRPW�QRJ�ZHO��
KDKD�´��
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PERSOONLIJK PERSPECTIEF

+HW�SHUVSHFWLHI�GDW�GH�IDPLOLH�'H�6ZDDQ�YRRU�]LFK]HOI�YRRU�RJHQ�KHHIW��LV�GDW�]LM�LQ�HHQ�
MDDU�RI����WLMG�KXQ�GRRUORSHQG�NUHGLHW�DÀRVVHQ��$OV�]H�GDW�JRHG�JHUHJHOG�KHEEHQ��PHW�
PDDQGHOLMNVH�DÀRVVLQJHQ��GDQ�ZRUVWHOHQ�]H�]LFK�ZHO�GRRU�GH�SXEHUWLMG�YDQ�KXQ�WZHH�
GRFKWHUV�KHHQ��(Q�GDQ�NXQQHQ�]H�KXQ�NLQGHUHQ�RRN�HHQV�LHWV�PHHU�JHYHQ�GDQ�]H�QX�NXQ-
QHQ��2YHU�0DWKLMV�PDNHQ�]H�]LFK�QLHW�RQJHUXVW��'DW�LV�HHQ�UXVWLJ�MRQJHWMH�

HET PLAN VAN DE FAMILIE DE SWAAN

+HW�SODQ�YDQ�GH�IDPLOLH�'H�6ZDDQ�LV�JHULFKW�RS�KHW�UHJHOHQ�YDQ�KXQ�VFKXOGHQ��'DW�JDDW�
DOV�YROJW��=H�ZLOOHQ�DO�KXQ�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ�RQGHUEUHQJHQ�LQ�ppQ�SHUVRRQOLMNH�OH-
QLQJ�PHW�HHQ�UHGHOLMN�UHQWHSHUFHQWDJH��'DDUYRRU�JDDQ�]H�LQ�JHVSUHN�PHW�GH�EDQN�ZDDUELM�
]H�QX�KXQ�GRRUORSHQG�NUHGLHW�KHEEHQ�ORSHQ��+HW�UHQWHSHUFHQWDJH�NDQ�YROJHQV�GLH�EDQN�
PRJHOLMN�WHUXJ�ZRUGHQ�JHEUDFKW�WRW�RQJHYHHU�����'DW�VFKHHOW�WLHQWMHV�LQ�GH�PDDQG��GLH�
]H�JRHG�NXQQHQ�JHEUXLNHQ�RP�ERRGVFKDSSHQ�YDQ�WH�GRHQ��+HW�OLHIVW�]RXGHQ�]H�GH�WRWDOH�
VFKXOG�ELM�GH�*HPHHQWHOLMNH�.UHGLHWEDQN�RQGHUEUHQJHQ��RPGDW�GLH�RYHU�KHW�DOJHPHHQ�
HHQ�QRJ�ODJHU�SHUFHQWDJH�YUDDJW�����ODJHU�GDQ�GH�PDUNW���

2P�KXQ�KXLVKRXGERHNMH�RS�RUGH�WH�NULMJHQ�PHOGHQ�]H�]LFK�ELM�+XPDQLWDV�YRRU�WKXLVDG-
PLQLVWUDWLH��(U�NRPW�LQ�SULQFLSH�JHQRHJ�ELQQHQ��PDDU�HU�JDDW�KRH�GDQ�RRN�WHYHHO�XLW��
'DDU�ZLOOHQ�]H�PHHU�JULS�RS�NULMJHQ��'DDUQDDVW�JDDQ�]H�]LFK�LQIRUPHUHQ�RYHU�VFKXOGKXOS-
YHUOHQLQJ��'DW�]LHQ�]LM�DOV�ODDWVWH�UHPHGLH�YRRU�KXQ�SUREOHPHQ��=H�KHEEHQ�QLHW�KHW�JHYRHO�
GDW�]H�]HOI�QLHW�LQ�VWDDW�]LMQ�RP��PHW�HHQ�EHHWMH�KXOS�HQ�PHHU�RYHU]LFKW��KXQ�VFKXOGHQ�LQ�
HHQ�WLHQMDUHQSODQ�DI�WH�ORVVHQ��'DDUQDDVW�JDDW�0DUWLQH�H[WUD�KDDU�EHVW�GRHQ�RP�ZHUN�WH�
YLQGHQ��GDW�WH�FRPELQHUHQ�LV�PHW�0DWKLMV�HQ�GH�PHLGHQ�

0HW�GH�NLQGHUHQ�EOLMYHQ�]H�KHW�GRHQ��]RDOV�]H�GRHQ��'XV��]H�EOLMYHQ�DOOHPDDO�RS�GH�VFRX-
WLQJ��(Q�RQGHUWXVVHQ�ZRUGW�JHSUREHHUG�RP�YRRU�GH�PHLGHQ�HHQ�UXJ]DNMH�WH�EHPDFKWLJHQ�
�/HHUOLQJJHERQGHQ�¿QDQFLHULQJ��RI�HHQ�VRRUW�3*%��]RGDW�]H�ZDW�H[WUD�EHJHOHLGLQJ�NXQ-
QHQ�NULMJHQ��KHW�OLHIVW�ZHHU�RS�GH�]RUJERHUGHULM��'DDUELM�GRHQ�]H�HHQ�EHURHS�RS�0((�
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 DOORbRAAK
��� VFKXOGHQ�LQ�pHQ�KDQG��
� SHUVRRQOLMNH�OHQLQJ
��� RYHU]LFKW�HQ��LQ]LFKW�LQ
� LQNRPVWHQ�HQ�XLWJDYHQ

                                      

 ZELF DOEN
��� VFKXOGHQ�DÀRVVHQ�LQ�
� �����MDDU�WLMG�
��� SDUWLPH�ZHUN�YLQGHQ

 ONDERSTEuNEN
��� /HHUOLQJJHERQGHQ�EXGJHW
� �UXJ]DNMH��RI�3*%
��� 7KXLVDGPLQLVWUDWLH

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN

PERSPECTIEF
¿QDQFLsOH�GHJHOLMNKHLG�HQ�
VFKXOGHQYULM�OHYHQ

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

De route die de familie De Swaan wil doorlopen met hun eigen plan is in 

het eerste deel legitiem. Ze willen zelf grip op hun financiën krijgen en hun 

schulden aflossen. Om overzicht over de schulden te krijgen, willen ze die 

onderbrengen bij één schuldeiser in de vorm van een persoonlijke lening. 

Dat kon niet zomaar bij de Kredietbank Midden Nederland. Daarom wijken 

ze uit naar een particuliere bank. Om wat meer grip op hun maandelijkse 

inkomsten en uitgaven te krijgen, melden ze zich bij Humanitas. Die kunnen 

helpen hun administratie op orde te brengen. Daar zijn ze goed in en daar 

zijn ze voor. Want, zelf kunnen Martine en Ronald dat niet. De betrokken-

heid van de familie De Swaan laat wel te wensen over. Martine spreekt wel 

over het zoeken van een baan, maar werpt vervolgens veel bezwaren op die 

voortkomen uit een paar ervaringen in het verleden. Bovendien vindt Ronald 

dat hij echt zijn bedrijfsauto (een busje met dubbele cabine) in de bijtelling 

moet houden ad. 350 euro per maand, omdat hij die nodig heeft voor zijn 

huishouden. Als het gaat om de kosteneffectiviteit van dit deel van het plan 

van de familie, dan is daar op zichzelf niets op aan te merken. Als het lukt om 

schulden privaat onder te brengen en via de vrijwillige thuisadministratie 

van Humanitas grip op het huishoudbudget te krijgen, is dat ideaal. Als het 
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lukt om een klein baantje te vinden voor Martine: perfect. De effectiviteit 

ervan wordt echter wel voor een groot deel bepaalt door de betrokkenheid 

van Ronald en Martine. 

Aan de legitimiteit van het blijven zoeken naar enige vorm van ondersteu-

ningsbudget voor de twee oudste dochters valt te twisten. Ze doen het goed 

op de scouting. Daar zouden beide ouders ook in kunnen berusten. Er is 

iets dat hen telkens drijft om op zoek te gaan naar voorzieningen. Is dat hun 

eigen onmacht? En zijn die onderzoeken en aanvraagprocedures daarvoor 

bedoeld? De kosteneffectiviteit ervan is bovendien voorspelbaar laag. Vele 

trajecten die voortkwamen uit hun roep om ondersteuning, zijn op niets 

uitgedraaid in het verleden. Ook als het gaat om de opvoeding van hun twee 

oudste dochters lijkt het soms alsof ze, gevoed door onvermogen, hun be-

trokkenheid erbij willen weg-organiseren via voorzieningen. 

> REGULIERE ROUTE

De reguliere route die we ons zouden kunnen voorstellen bij de geschetste 

problematiek van de familie De Swaan komt voor een groot deel overeen 

met de route zoals de familie die zelf voor ogen heeft. Zij melden zichzelf 

bij Humanitas voor thuisadministratie. En als ze er daar niet mee uit komen, 

kunnen ze escaleren naar Schulddienstverlening. Dan zal Martine er wel al-

les aan moeten doen om aan werk te komen. Ook als het gaat om het shop-

gedrag dat moet leiden tot een voorziening voor de dochters, is dat hoe het 

vaak regulier gaat. Krijg je niet op de ene plek wat je wilt, dan ga je naar een 

volgende. Daarom is de reguliere route net zo legitiem, weinig betrokken en 

maar voor een deel efficiënt als het eigen plan van de familie. 

> NULALTERNATIEF

Als niets doen betekent dat de overheid niet handelt, dan zou niets doen een 

legitiem en kosteneffectief alternatief zijn voor het plan van de familie De 

Swaan zelf. Dan zou niets doen namelijk voor 80% overlappen met hun eigen 

plan. Want, voor het overgrote deel doet de familie helemaal geen beroep 

op de overheid of een gefinancierde instelling bij de uitvoering van hun plan. 

Behalve voor het deel van hun plan dat betrekking heeft op het verwerven 

van een rugzakje of PGB voor hun dochters. En dat lijkt zowel onnodig als in-

effectief te zijn. Bovendien ontslaat het beeld van de ouders over de ‘ziekte’ 
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of ‘gedragsproblemen’ van hun dochters hen van hun betrokkenheid bij hun 

opvoeding. Dat is een soort coping mechanism geworden. Op dit gebied is 

het nulalternatief dus legitiemer, efficiënter en levert het meer betrokken-

heid op, dan het eigen plan van de familie. Het is echter niet effectief wan-

neer dit huishouden van niemand ondersteuning krijgt. Met name op het 

gebied van thuisadministratie is enige ondersteuning absoluut noodzakelijk 

om overzicht en inzicht in de financiën te krijgen.

bEOORDELING

De ideale route, de reguliere route en het nulalternatief overlappen elkaar 

voor een groot deel. Dat komt omdat deze casus voor een belangrijk deel 

een klassiek geval is van een ‘gewoon’ huishouden met geldproblemen. Los 

van hun geschiedenis met jeugdzorg. Maar er speelt nog iets in deze casus. 

Dat is de continue queeste naar ondersteuning en voorzieningen voor hun 

dochters. Ondanks slechte resultaten in het verleden, gaat de familie daar-

mee door. En krijgt tot nu toe steeds nul op het rekest. De transactiekosten 

(intake, aanvraag, onderzoek) die daarvoor keer op keer gemaakt worden zijn 

onnodig. Daarom is het nulalternatief de meest legitieme en kosteneffec-

tieve route die bovendien de meeste betrokkenheid van de familie zelf bij het 

oplossen van hun problemen oplevert.

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  SHOPPEN MET DE KINDEREN KAN

De familie De Swaan probeerde aanvankelijk via de school opnieuw een rug-

zakje aan te vragen voor zowel de oudste als de jongste dochter. Toen dat 

niet lukte zijn ze op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld 

een PGB. In beide gevallen is onderzoek gedaan, is een intake geweest 

en zijn dus transactiekosten gemaakt om de aanvraag af te wijzen. Ook in 

het verleden is een aantal intensieve hulpverleningstrajecten vroegtijdig 

afgebroken: de oudste dochter “hoorde daar niet thuis.” En dat is precies 
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het punt. Het is blijkbaar mogelijk om op meerdere plekken, verschillende 

vormen van ondersteuning aan te vragen. Er zijn meerdere toegangen tot 

het systeem. Dat stimuleert de ouders om te blijven geloven in de ‘stoornis’ 

van hun kinderen. En dat zorgt voor onnodig veel transactiekosten om hun 

verzoek legitiem af te wijzen.

2.  KINDGEBONDEN BUDGET

Ook dit huishouden is voor een deel in financiële onbalans geraakt als 

gevolg van een te hoog ingeschat Kindgebonden Budget. Dat hoef je in 

de meeste gevallen niet aan te vragen, maar krijg je gestort door de ƒ. Het 

bedrag dat de Belastingdienst overmaakt is gebaseerd op het verzame-

linkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de toeslag wordt 

verstrekt. 

3.  KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN? OF ONMACHTIGE OUDERS?

Wie tussen de regels door luistert en leest, begrijpt dat het eerste contact 

met een jeugdhulpverlener in 2008 om opvoedondersteuning van de ouders 

ging. Een gerechtvaardigde inschatting. Maar het is niet gelukt de ouders 

daarin te ondersteunen. Vervolgens is er met de oudste dochter van alles 

geprobeerd. En is getracht het probleem van de onmacht van haar vader en 

moeder via haar op te lossen. Met als gevolg dat ze in allerlei trajecten en 

voorzieningen kwam waar ze niet op haar plaats was. Van een focus op de 

ouders is er in dit huishouden heel snel een ommezwaai gemaakt naar een 

focus op de oudste dochter. Haar gedrag is geproblematiseerd om hulp te 

legitimeren. Met veel teleurstellingen en een aantal rechtszaken tot gevolg.

4.  IK HAD GEEN KLIK

De persoonlijke relatie met een hulpverlener is bepalend voor de betrokken-

heid van ouders en kinderen bij het oplossen van hun problemen. En voor 

het resultaat. Met die persoonlijke relatie ging iets mis bij het eerste contact 

van deze familie met de jeugdhulpverlening. In plaats van dat te herken-

nen, lijkt Spirit te hebben volhardt in hun betrokkenheid bij dit huishouden 

met dezelfde professional. De persoonlijke mismatch tussen hulpverlener 

en huishouden (vooral moeder) werd gebruikt om het probleem van dit 

huishouden verder aan te kleden. Ondanks onze groeiende kennis en besef 

over het belang van een persoonlijke klik, is het nog steeds gebruik dat je 
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als huishouden of cliënt een professional toegewezen krijgt waarmee je het 

moet doen. Zou het een idee zijn om meerdere hulpverleners te laten ‘solli-

citeren’ naar een huishouden op cliënt? Dat versterkt mogelijk niet alleen de 

klik en het onderlinge vertrouwen, maar vergroot ook het morele mandaat 

van de hulpverlener om eerlijk en daadkrachtig te helpen. Ook als de cliënt 

dat in eerste instantie niet leuk vindt.

5.  NORMAAL HELPT NET ZO GOED

Sinds de kinderen naar de scouting gaan, zijn ze vreselijk opgeknapt. Het 

effect van de scouting is feitelijk hetzelfde als dat van de zorgboerderij. 

Lekker naar buiten. Rommelen. Sporten. Vrienden maken. En moe wor-

den. Het enige verschil voor deze kinderen zit hem in het feit dat je voor de 

zorgboerderij een probleem, diagnose, indicatie en budget uit Awbz, Zvw of 

Jeugdzorg nodig hebt. En voor de heilzame werking van de scouting betaalt 

dit huishouden zelf contributie. Van 32 euro per kwartaal. 





 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 1 143

EN DAN bEN JE 
GEEN LEERLING 
MEER

“ DE bAAN IN HET ARCHIEF PAST 
RICHARD ALS EEN JAS. DE 
WERKZAAMHEDEN DIE HIJ MOET 
DOEN, KAN HIJ OOK ECHT HEEL 
GOED. DAAR GROEIT HIJ VAN. EN 
HET ARCHIEF IS TOEGERuST OP 
WERKNEMERS ZOALS RICHARD.”

7
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�'H�-RQJ�

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

PDQ�5LFN�������YURXZ�-RODQGD������HQ�]RRQ�5LFKDUG�����

BETROKKEN INSTANTIES 

&,=��8:9��%DDQVWHGH��JHPHHQWH��:PR�ORNHW��6RFLDOH�'LHQVW��/HHUOLQJYHUYRHU�

ANDERE BETROKKENEN

*HPHHQWHDUFKLHI�$PVWHUGDP
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

5LFKDUG�LV����MDDU�RXG��+LM�
KHHIW�HHQ�DDQJHERUHQ�PHGLVFKH�
DIZLMNLQJ��'DDURP�PRHW�KLM�LHGHUH�
WZHH�XXU�JHNDWKHWHULVHHUG�ZRUGHQ��
'DDUQDDVW�KHHIW�KLM�HHQ�VWRRUQLV�LQ�
KHW�DXWLVWLVFK�VSHFWUXP��5LFKDUG�
KHHIW����MDDU�RS�KHW�VSHFLDDO�
RQGHUZLMV�JH]HWHQ��YDQDI�]LMQ�
YLMIGH�WRW�HQ�PHW�]LMQ���VWH��7RW�]LMQ�
��GH�KHHIW�KLM�RQGHUZLMV�JHNUHJHQ��
'DDUQD�KHHIW�KLM�WRW�HQ�PHW�]LMQ�
��VWH�YHUVFKLOOHQGH�VWDJHV�JHORSHQ��
RP�DUEHLGVYDDUGLJKHGHQ�RS�WH�
GRHQ��³0HW�ZLVVHOHQG�VXFFHV�́ �]HJW�
]LMQ�PRHGHU�-RODQGD��=LMQ�VWDJH�
LQ�KHW�YHU]RUJLQJVKXLV�PDDNWH�
KHP�ELMYRRUEHHOG�HUJ�VRPEHU�HQ�
RQ]HNHU��-RODQGD��³5LFKDUG�ZHUG
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GDDU�FRQWLQX�DDQJHVSURNHQ�GRRU�GH�EHZRQHUV��'LH�RXGMHV�YRQGHQ�KHW�QDWXXUOLMN�ZHO�OHXN��
]R¶Q�MRQJH�IULVVH�MRQJHQ�RS�GH�DIGHOLQJ��0DDU�5LFKDUG�NRQ�GDDUPHH�KHOHPDDO�QLHW�JRHG�
XLW�GH�YRHWHQ�́ �9ODN�QDGDW�5LFN�ELM�KHW�6WDGVDUFKLHI�$PVWHUGDP�JLQJ�ZHUNHQ��KHHIW�KLM�
HHQ�VWDJHSODDWV�ZHWHQ�WH�EHPDFKWLJHQ�YRRU�]LMQ�]RRQ��,Q�KHW�DUFKLHI��'LH�VWDJH�LV�RYHUJH-
JDDQ�LQ�HHQ�EDDQ�DOV�YULMZLOOLJHU��5LFN��³'H�EDDQ�LQ�KHW�DUFKLHI�SDVW�5LFKDUG�DOV�HHQ�MDV��
'H�ZHUN]DDPKHGHQ�GLH�KLM�PRHW�GRHQ��NDQ�KLM�RRN�HFKW�KHHO�JRHG��'DDU�JURHLW�KLM�YDQ��(Q�
KHW�DUFKLHI�LV�WRHJHUXVW�RS�ZHUNQHPHUV�]RDOV�5LFKDUG��HU�ZHUNHQ�RRN�WZHH�GR]LMQ�PHGH-
ZHUNHUV�YDQ�3DQWDU�́ �5LFKDUG�YRHOW�]LFK�JRHG�HQ�QXWWLJ�VLQGV�KLM�LQ�KHW�DUFKLHI�ZHUNW��(Q�
LV�QLHW�PHHU�]R�YDDN�VRPEHU�RI�GHSUHVVLHI��+LM�LV�PLQGHU�RQUXVWLJ��

 GEEN LEERLING MEER

7RW�HQ�PHW�]LMQ���VWH�ZHUG�5LFKDUG�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�OHHUOLQJHQYHUYRHU�QDDU�]LMQ�ZHUN�JH-
EUDFKW�HQ�¶V�PLGGDJV�ZHHU�RSJHKDDOG��0HW�HHQ�EXVMH��0DDU�VLQGV�5LFKDUG����LV�JHZRUGHQ��
NDQ�GDW�QLHW�PHHU��2P�GLH�UHGHQ�KHEEHQ�5LFN�HQ�-RODQGD�HHQ�YHUYRHUYRRU]LHQLQJ�SUREH-
UHQ�WH�EHPDFKWLJHQ�YLD�HHQ�DQGHUH�JURQGVODJ��'DW�]RX�PRHWHQ�OXNNHQ��GDFKWHQ�5LFN�HQ�
-RODQGD��5LFKDUG�KHHIW�HHQ�:6:�LQGLFDWLH�VLQGV�������+LM�KHHIW�HHQ�:DMRQJ�XLWNHULQJ��
(Q�KLM�LV�$:%=�JHwQGLFHHUG�YRRU�%HJHOHLGLQJ��==3��DOV�3JE���(U�]RX�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�ppQ�
YDQ�GLH�LQGLFDWLHV�WRFK�ZHO�YHUYRHU�PRJHOLMN�PRHWHQ�]LMQ"�,PPHUV��]H�]LMQ�HU�DOOHPDDO�RS�
JHULFKW�RP�5LFKDUG�WH�VWLPXOHUHQ�µPHH�WH�GRHQ�QDDU�YHUPRJHQ¶��'DW�GRHW�KLM�QX�KLM�LQ�KHW�
DUFKLHI�ZHUNW��(Q�GDW�GRHW�KLM�DO�HHQ�KHHO�WLMGMH��$OOHHQ�ZDV�GDW�HHUVW�RQGHU�KHW�ODEHO�YDQ�
RQGHUZLMV��1X�LV�KLM�QRJ�VWHHGV�GH]HOIGH�5LFKDUG��PHW�GH]HOIGH��FKURQLVFKH��SUREOHPHQ�
HQ�GH]HOIGH�YHUYRHUVEHKRHIWH�QDDU�KHW]HOIGH�ZHUN�

 OVERAL NET BUITEN

9LD�GH�:6:�]RX�KHW�QRUPDDO�JHVSURNHQ�PRJHOLMN�]LMQ�RP�JHGHWDFKHHUG�WH�ZRUGHQ�ELM�KHW�
DUFKLHI��0DDU�5LFKDUG�VWDDW�RS�HHQ�µRQYHUNLHVEDUH¶�SODDWV�RS�GH�ZDFKWOLMVW��(Q�ERYHQ-
GLHQ�GHWDFKHHUW�3DQWDU��GH�$PVWHUGDPVH�VRFLDOH�ZHUNYRRU]LHQLQJ��ZHOLVZDDU�ELM�KHW�
6WDGVDUFKLHI�$PVWHUGDP��PDDU�%DDQVWHGH�QLHW��9LD�GH�:DMRQJ�±�5LFKDUG�LV�HHQ�µRXGH¶�
:DMRQJHUH�±�LV�KHW�PRJHOLMN�RP�YDQ�HQ�QDDU�MH�ZHUN�YHUYRHUG�WH�ZRUGHQ��2S�NRVWHQ�YDQ�
KHW�8:9��0DDU�GDW�PRHW�ZHUN�]LMQ�ZDDU�HHQ�VDODULV�WHJHQRYHU�VWDDW��DO�LV�GDW�QRJ�]R�NOHLQ�
�JHEDVHHUG�RS�5LFKDUG¶V�YHUGLHQYHUPRJHQ���/RRQ�NULMJW�5LFKDUG�QLHW�DOV�YULMZLOOLJHU��(Q�
KHW�6WDGVDUFKLHI�KHHIW�LQ�WLMGHQ�YDQ�EH]XLQLJLQJHQ�JHHQ�UXLPWH�YRRU�EHWDDOGH�IWH¶V��:HO�GH�
ZLO�RP�5LFKDUG�WH�EHJHOHLGHQ�RS�]LMQ�ZHUN��9LD�GH�$:%=�NDQ�DDQVSUDDN�ZRUGHQ�JHPDDNW�
RS�HHQ�YHUYRHUVYRRU]LHQLQJ�DOV�HU�HHQ�LQGLFDWLH�LV�YRRU�EHJHOHLGLQJ�LQFOXVLHI�GDJEHVWH-
GLQJ��'LH�KHHIW�5LFKDUG�KHODDV�QLHW��5LFKDUG�KHHIW�HHQ�LQGLFDWLH�YRRU�DOOHHQ�EHJHOHLGLQJ��
(Q�GDDURP�NDQ�KHW�3*%�YDQ�5LFKDUG�QLHW�ZRUGHQ�LQJH]HW�YRRU�YHUYRHU��%RYHQGLHQ�LV�KHW�
3*%�GDDUYRRU�WH�NOHLQ��
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 IK HOEF ALLEEN MAAR TERUG

'DQ�LV�HU�QRJ�GH�:PR��2RN�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�:PR�NDQ�YHUYRHU�RQGHU�EHSDDOGH�
YRRUZDDUGHQ�EHNRVWLJG�ZRUGHQ��(Q�RRN�YROJHQV�KHW�:PR�EHOHLG�]RX�KHW�GH�EHGRHOLQJ�
]LMQ�GDW�5LFKDUG�PHH�NDQ�GRHQ��GDW�KLM�SDUWLFLSHHUW��0DDU�RRN�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�:PR�
NDQ�5LFKDUG�JHHQ�YHUYRHUVYRRU]LHQLQJ�NULMJHQ��7RW�QX�WRH�ZULQJHQ�-RODQGD�HQ�5LFN�]LFK�
GDDURP�LQ�DOOHUOHL�ERFKWHQ�RP�5LFKDUG�]R�YDDN�PRJHOLMN�RS�]LMQ�ZHUN�WH�ODWHQ�YHUVFKLM-
QHQ��0HHVWDO�QHHPW�5LFN�KHP�¶V�PRUJHQV�PHH��=H�ZHUNHQ�RS�GH]HOIGH�ORFDWLH�YDQ�KHW�
6WDGVDUFKLHI��'DW�JDDW�HLJHQOLMN�UHGHOLMN�JRHG��%HKDOYH�DOV�5LFN�]LHN�LV�ELMYRRUEHHOG��2I�
DOV�KLM��]RDOV�RQODQJV��QDDU�HHQ�FRQJUHV�PRHVW�LQ�9HQOR��5LFN��³%RYHQGLHQ�LV�KHW�GH�YUDDJ�
RI�LN�PLMQ�KXLGLJH�ZHUNSOHN�RS�GH�ODQJHUH�WHUPLMQ�NDQ�EHKRXGHQ��PHW�DO�GLH�LQWHUQH�UHRU-
JDQLVDWLHV�ELM�GH�JHPHHQWH�$PVWHUGDP��0DDU�ZLH�GDQ�OHHIW��ZLH�GDQ�]RUJW�́ �'H�WHUXJZHJ�
LQ�GH�PLGGDJ�LV�KHW�JURRWVWH�SUREOHHP��9DDN�OXNW�KHW�5LFN�QLHW�RP�5LFKDUG�RS�WLMG�PHH�
WHUXJ�WH�QHPHQ��2I�5LFKDUG�ZDFKW�ZDW�ODQJHU��WRWGDW�]LMQ�YDGHU�NODDU�LV�PHW�]LMQ�ODDWVWH�DI-
VSUDDN��0DDU�GDW�LV�HLJHQOLMN�WH�LQVSDQQHQG�YRRU�KHP��³'DW�LV�GDQ�QLHW�DQGHUV��PDDU�JRHG�
YRRU�KHP�LV�KHW�QLHW�́ �DOGXV�-RODQGD��2RN�-RODQGD�±�GLH�LQ�8WUHFKW�ZHUNW�±�KDDOW�5LFKDUG�
ZHOHHQV�RS��+HW�JHEHXUW�DOOHHQ�RRN�KHHO�YDDN�GDW�5LFKDUG�QLHW�WHUXJ�NDQ��HQ�GDQ�PDDU�GH�
KHOH�GDJ�QLHW�JDDW�ZHUNHQ��5LFN��³'DQ�]LW�KLM�WKXLV�HHQ�EHHWMH�WH�JDPHQ�DFKWHU�GH�3&��(Q�
GDW�ZLOOHQ�ZH�OLHYHU�QLHW�́

 IETS ANDERS IS ER NIET ZOMAAR

.RUW�JH]HJG�NRPW�KHW�SUREOHHP�YDQ�5LFKDUG�HURS�QHHU�GDW�KLM�QLHW�]RQGHU�EHJHOHLGLQJ�
KHHQ�HQ�WHUXJ�QDDU�]LMQ�ZHUN�NDQ��'DW�SUREOHHP�LV�YHURRU]DDNW�GRRU�KHW�IHLW�GDW�KLM����LV�
JHZRUGHQ��'DDU�NDQ�KLM�QLHWV�DDQ�GRHQ��PDDU�KLM�KHHIW�GDQ�JHHQ�UHFKW�PHHU�RS�OHHUOLQ-
JHQYHUYRHU��'H�KHOIW�YDQ�5LFKDUG¶V�PRELOLWHLWVSUREOHHP�ZRUGW�JHOXNNLJ�RSJHORVW��+LM�
NDQ��PHHVWDO��ZHO�RS�]LMQ�ZHUN�NRPHQ�RQGHU�EHJHOHLGLQJ�YDQ�]LMQ�YDGHU��0DDU�KLM�NDQ��WH�
YDDN��QLHW�RQGHU�EHJHOHLGLQJ�QDDU�KXLV�NRPHQ��5LFKDUG�KHHIW�DOOH�PRJHOLMNH�LQGLFDWLHV�
�:6:��:DMRQJ��$ZE]��GLH�KHP�LQ�YDQ�DOOHV�RQGHUVWHXQHQ��PDDU�QpW�QLHW�LQ�]LMQ�YHUYRHUV-
SUREOHHP��'H�KHOIW�YDQ�5LFKDUG¶V�SUREOHHP��GH�KHHQZHJ��ZRUGW�YRRUORSLJ�DGHTXDDW�RSJH-
ORVW�GRRU�5LFN�HQ�-RODQGD��9RRU�QX�ZHUNW�GDW�JRHG��/RV�YDQ�KHW�IHLW�GDW�KHW�HHQ�NZHWVEDUH�
VLWXDWLH�LV��UHRUJDQLVDWLH��]LHNWH��FRQJUHV�EXLWHQ�GH�GHXU���HQ�5LFKDUG¶V�]HOIVWDQGLJKHLG�
GDDUYDQ�QLHW�JURWHU�ZRUGW��+HW�ZHUNW��'H�WHUXJZHJ�LV�HHQ�SUREOHHP��$OV�GDDU�JHHQ��WLM-
GHOLMNH��FUHDWLHYH�RSORVVLQJ�ZRUGW�JHYRQGHQ�GXXUW�5LFKDUG¶V�SUREOHHP�QRJ�ZHO�WZHH�MDDU�
YRRUW��5LFN��³5LFKDUG�VWDDW�LQJHVFKUHYHQ�YRRU�]HOIVWDQGLJ�EHJHOHLG�ZRQHQ��PDDU�NRPW�
GDDU�QRJ�QLHW�YRRU�LQ�DDQPHUNLQJ�YDQZHJH�ZDFKWOLMVWHQ�HQ�KLM�LV�GDDU�HLJHQOLMN�RRN�QRJ�
QLHW�DDQ�WRH��0DDU�DOV�KLM�KHW�KXLV�XLW�JDDW��RQWVWDDW�ZHO�HHQ�KHOH�QLHXZH�VLWXDWLH��'DW�LV�
]HNHU��2RN�ZDW�EHWUHIW�KHW�YHUYRHU�́ �7RW�GDW�PRPHQW�LV�GH�VLWXDWLH�YDQ�5LFKDUG�NZHWVEDDU�
HQ�RS�WHUPLMQ�RQKRXGEDDU��:DDUGRRU�KLM�PRJHOLMN�GH]H�SULPD�ZHUNSOHN�GLH�KLM�RS�HLJHQ�
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NUDFKW�KHHIW�JHUHJHOG��NZLMW�NDQ�UDNHQ��:DDUQD�KLM�ZHHU�HHQ�RQ]HNHUH�SHULRGH�LQ�JDDW��RS�
]RHN�QDDU�LHWV�SDVVHQGV��(Q�GDW�GDW�QLHW�PDNNHOLMN�LV��EOLMNW�ZHO�XLW�KHW�YHUOHGHQ�

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

+HW�SHUVSHFWLHI�YDQ�5LFKDUG�LV�GLFKWELM��+LM�ZLO�EOLMYHQ�ZHUNHQ�ZDDU�KLM�ZHUNW��2S�KHW�
6WDGVDUFKLHI�$PVWHUGDP��'DDU�YRHOW�KLM�]LFK�QXWWLJ��(Q�GDDURP�LV�KLM�PLQGHU�GHSUHVVLHI�
HQ�RQUXVWLJ��'DW�ZLO�KLM�]R�KRXGHQ��5LFKDUG�ZHHW�GDW�KLM�RS�WHUPLMQ�RS�]LFK]HOI��EHJH-
OHLG��JDDW�ZRQHQ��'DDURP�ZLO�KLM�RS�NRUWH�WHUPLMQ�WLMGHOLMN��ELMYRRUEHHOG�YRRU�PD[L-
PDDO�WZHH�MDDU��HHQ�RSORVVLQJ�YRRU�]LMQ�PRELOLWHLWVSUREOHHP�YRRU�GH�WHUXJZHJ�YDQ�]LMQ�
YULMZLOOLJHUVZHUN��

HET PLAN VAN DE FAMILIE DE JONG

(U�]LMQ�PHHUGHUH�SRWHQWLsOH�RSORVVLQJHQ�YRRU�5LFKDUG¶V�SUREOHHP��:DQQHHU�KHW�
6WDGVDUFKLHI�$PVWHUGDP�5LFKDUG�HHQ�NOHLQ�GLHQVWYHUEDQG�]RX�DDQELHGHQ��HQ�KHP�QDDU�
YHUGLHQYHUPRJHQ�EHWDDOW��GDQ�NRPW�GH�YHUYRHUVYRRU]LHQLQJ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�]LMQ�:DMRQJ�
LQ�EHHOG��'DDUYRRU�]RX�LHPDQG�PRHWHQ�OREE\HQ�ELM�KHW�6WDGVDUFKLHI��0LVVFKLHQ�KHOSW�
HHQ�ORRQNRVWHQVXEVLGLH�KHQ�RYHU�GH�GUHPSHO��2RN�]RX�5LFKDUG�NXQQHQ�RSWHUHQ�YRRU�HHQ�
KHULQGLFDWLH��ZDDUGRRU�KLM�PRJHOLMN�HHQ�$ZE]�LQGLFDWLH�NULMJW�PpW�GDJEHVWHGLQJ��2RN�GDQ�
NDQ�KLM�HHQ�EHURHS�GRHQ�RS�YHUYRHU��9LD�HHQ�WD[L�ELMYRRUEHHOG��+HW�LV�RQZDDUVFKLMQOLMN�
GDW�KLM�]LMQ�SOHN�LQ�GH�:6:�YRRU]LHQLQJ�QRJ�YHU]LOYHUW��0DDU�]RX�KLM�VQHO�LQ�DDQPHUNLQJ�
NRPHQ�YRRU�HHQ�SOHN��GDQ�NDQ�KLM�PRJHOLMN�ELM�KRJH�XLW]RQGHULQJ�YDQXLW�%DDQVWHGH�JH-
GHWDFKHHUG�ZRUGHQ�LQ�KHW�6WDGVDUFKLHI��(HQ�ODDWVWH�RSWLH�LV�GDW�5LFKDUG�HHQ�DQGHUH�SDV-
VHQGH�SOHN�LQ�GH�EXXUW�YDQ�]LMQ�KXLV�]RX�YLQGHQ��'DW�LV�]HNHU�QLHW�GH�RSORVVLQJ�GLH�5LFN�HQ�
-RODQGD�YRRU�RJHQ�KHEEHQ�PHW�5LFKDUG��RPGDW�]H�KHEEHQ�HUYDUHQ�GDW�KHW�KHHO�PRHLOLMN�LV�
RP�GLH�WH�YLQGHQ�

 HET KAN EENVOUDIGER

0DDU�GH�PHHVW�HHQYRXGLJH�RSORVVLQJ��OLMNW�5LFN�HQ�-RODQGD�GH�YROJHQGH��GRH�µYRRU�
GH�KHOIW¶�DOVRI�5LFKDUG�QRJ�VWHHGV�HHQ�OHHUOLQJ�LV��7RWGDW�KLM�KHW�KXLV�XLW�JDDW��5LFN�HQ�
-RODQGD�ZLOOHQ�HQ�NXQQHQ�GH�EHJHOHLGLQJ�WLMGHQV�KHHQZHJ�YHU]RUJHQ��³0DDU�GDW�UHG�LN�
PHW�DOOH�ZLO�YDQ�GH�ZHUHOG�QLHW�YRRU�GH�WHUXJZHJ�́ �]HJW�5LFN��³'DDUPHH�YRRUNRPHQ�ZH�
RRN�GDW�HHQ�VRRUW�FUHDWLHYH�MXULGLVFKH�URXWH�ZRUGW�EHZDQGHOG�RP�MXULVSUXGHQWLH�XLW�WH�
ORNNHQ��ZDDUQD�PRJHOLMN�ELQQHQ�GH�KXLGLJH�JHEUXLNHQ�ZHO�HHQ�YRRU]LHQLQJ�NDQ�ZRUGHQ�
YHUVWUHNW�́ �2S�GLW�PRPHQW�ULMGW�HU�LQ�LHGHU�JHYDO�HHQ�OHHUOLQJHQEXVMH��'DW�LV�KHW�EXVMH�
ZDDU�5LFKDUG�WRW�DDQ�]LMQ���VWH�RRN�LQ�]DW��/DDW�5LFKDUG�GDDUYDQ�JHEUXLN�PDNHQ��³'H]H�
RSORVVLQJ�LV�WH�OHJLWLPHUHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�GH�:PR�PHW�EHKXOS�YDQ�GH�KDUGKHLGVFODX-
VXOH�́ �GHQNW�5LFN��(Q�ERYHQGLHQ�]RX�JHHQ�VSUDNH�YDQ�SUHFHGHQWZHUNLQJ�KRHYHQ�]LMQ��
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ZDQQHHU�JRHG�ZRUGW�EHVFKUHYHQ�GDW�GLW�HHQ�PDDWZHUNRSORVVLQJ�LV��YRRU�HHQ�ELM]RQGHUH�
VLWXDWLH��GLH�WLMGHOLMN�LV�HQ�ELMYRRUEHHOG�SHU�MDDU�RSQLHXZ�EHNHNHQ�ZRUGW��3OXV��GH�YRRU]LH-
QLQJ�LV�YRRUZDDUGHOLMN�±�5LFN�HQ�-RODQGD�EHJHOHLGHQ�5LFKDUG�RS�GH�KHHQZHJ��

 DOORbRAAK
��� WHUXJUHLV�YDQ�ZHUN�QDDU
� KXLV

                                      

 ZELF DOEN
1) werkplek
��� KHHQUHLV�QDDU�KHW�ZHUN

 ONDERSTEuNEN
��� WHUXJUHLV�YDQ�ZHUN�QDDU
� KXLV

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN

PERSPECTIEF
EOLMYHQ�ZHUNHQ�LQ�KHW�
6WDGVDUFKLHI

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

Alle wetten die Richard’s ondersteuning op zorg, inkomen en arbeid  regelen, 

worden binnen afzienbare tijd gedecentraliseerd. De WSW en de Wajong 

komen samen in de Participatiewet. De ambulante begeleiding die Richard 

in het kader van Awbz ontvangt, wordt toegevoegd aan de Wmo. Die be-

geleiding is nu een verzekerd recht van Richard. Na de transities heeft de 

gemeente een compensatieverplichting. Dat betekent dat de gemeente de 

plicht heeft om in het kader van ofwel de Participatiewet, ofwel de Wmo, 

een passende voorziening voor Richard te ontwerpen. Want, beleidsmatig 

is zowel de Wmo als de Participatiewet erop gericht dat jonge mensen als 

Richard zich nuttig maken. Als Richard een probleem heeft – in dit geval een 

mobiliteitsprobleem – dan verwachten we dat hij eerst een beroep doet op 

eigen kracht en eigen netwerk.

In het plan van de familie De Jong is aan die voorwaarde voldaan. In beleids-

matig opzicht is het de bedoeling dat Richard gaat werken naar vermogen. 

Dat doet hij. Hij heeft in zijn eigen netwerk een passende plek gevonden. Die 
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is in Amsterdam, dus heeft hij een mobiliteitsprobleem. Dat mobiliteitspro-

bleem lost hij voor de helft zelf op. Voor de andere helft doet hij een beroep 

op de gemeente voor compensatie. Want, hij kan dat zelf niet oplossen vindt 

hij. Dat is legitiem met het oog op de toekomst na de transities. Bovendien 

doet Richard een voorstel dat goedkoper is dan de meeste alternatieven. 

Alleen een andere (vrijwilligers)baan dichter in de buurt vinden zou nog 

beter zijn. Maar dat durft Richard niet aan. Daarmee is de eigen route van 

Richard ook behoorlijk kosteneffectief. Tenslotte zijn zowel Richard als zijn 

vader en moeder betrokken bij een groot deel van de oplossing. 

Als Richard in het archief kan blijven werken, opent dat voor de toekomst 

wellicht mogelijkheden om duurzaam in het Stadsarchief te blijven werken. 

Misschien wel in dienst van; met behulp van de Participatiewet. Op korte 

termijn wordt in ieder geval voorkomen dat Richard thuis komt te zitten. 

Waarna – en dit is speculatief – zijn zorgvraag in het kader van Awbz (later 

Wmo) toe kan nemen, vanwege groeiende somberheid en onrust. Waarna 

de gemeente hoe dan ook samen met Richard op zoek moet (ofwel dat in 

beleidsmatig opzicht wil) naar een andere passende werkplek. 

Vanuit Hemelse Modder is ongeveer 30 uur besteed aan het plan van 

Richard. Die tijd is vooral gaan zitten in de interne procedure binnen de ge-

meente, waarin we op zoek gingen om alsnog maatwerk te leveren. Er is een 

voorstel gedaan om Richard alsnog met het leerlingenvervoer mee te laten 

rijden, onder de voorwaarde dat hij dat zelf zou betalen. Omdat de familie De 

Jong voldoende draagkrachtig daarvoor zou zijn. Maandelijks gaat het om 

ongeveer 625 euro voor het vervoer. Rick heeft dat afgewezen. Dat is teveel 

geld. Er volgt een beroepsprocedure, waarin de familie De Jong alsnog een 

vervoersvoorziening via de Wmo zou willen afdwingen. 

> REGULIERE ROUTE

Via de reguliere route krijgt Richard geen compensatie voor zijn mobiliteits-

probleem. In de huidige Wmo is de aanvraag van een vervoersvoorziening 

van Richard afgewezen om twee redenen. Ten eerste stelt de gemeente 

dat de huidige situatie passend is. Richard vindt van niet. Subsidiair wordt 

beargumenteerd dat de Awbz-indicatie van Richard ruimte biedt om een 

vervoersvoorziening aan te vragen. Dat is alleen het geval als Richard een 
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indicatie incluis dagbesteding zou hebben, die heeft hij niet. De mede-

werkers van de gemeente hebben echter van begin af aan de wil om een 

voorziening toe te kennen. Maar komt daar op één of andere manier niet toe. 

Informeel wordt gesproken over precedentwerking. En ook is informeel aan 

de ouders van Richard gevraagd om in beroep te gaan, om jurisprudentie op 

te kunnen bouwen. Die juridische weg staat echter haaks op de toekomst, 

waarin we samen met burgers willen beoordelen welke compensatie zij spe-

cifiek nodig hebben, naast inzet van eigen kracht en netwerk.

Via de reguliere route zouden er drie andere wegen dan de Wmo zijn, om 

een vervoersvoorziening te krijgen. Dat is via de Wajong, onder de voor-

waarde dat het Stadsarchief enig loon uitkeert aan Richard. Dan krijgt 

Richard taxivervoer heen en terug. Ook kan hij een herindicatie aanvragen, 

om via de Awbz een indicatie met dagbesteding te krijgen. Dan wordt die 

indicatie jaarlijks ± 30 procent duurder. Verder kan hij proberen de komende 

twee jaar alsnog zijn WSW-plek te verzilveren. Dan kost dat 24.000 euro. 

Jaar in jaar uit. Met de goudgerande garantie dat Richard zijn 130% van 

het minimumloon voor altijd behoudt. In alle gevallen is de reguliere route 

(veel) duurder dan het plan van de familie De Jong zelf. Mits het legitiem is 

om Richard te compenseren. In beleidsmatig opzicht lijkt Richard’s vraag 

legitiem. En zo denken de uitvoerders er ook over. De reguliere route is dan 

zeker niet de goedkoopste. En bovendien is het via de reguliere weg niet 

meer nodig dat de ouders van Richard betrokken zijn bij het oplossen van de 

andere helft van zijn mobiliteitsprobleem. De betrokkenheid neemt dus af. 

> NULALTERNATIEF

En als we niets doen? Dan gaat het zoals het nu gaat. Rick en Jolanda willen 

zo graag dat Richard een werkplek heeft waar hij het naar de zin heeft, dat ze 

zich toch wel in de bochten zullen wringen om hem daar zo vaak mogelijk te 

laten werken. Dus niets doen is op korte termijn kosteneffectiever. En omdat 

Richard over twee jaar waarschijnlijk zelfstandig (begeleid) gaat wonen, 

is het ook goed mogelijk dat zijn vader en moeder dat vol kunnen houden 

zonder overbelast te raken. De betrokkenheid van de omgeving van Richard 

is dan maximaal. Je zou kunnen beredeneren dat die meer dan maximaal 

is, of zelfs teveel van het goede. Maar tot nu toe redden ze het ook al bijna 

een jaar. Niets doen is dus goedkoper en levert nog meer betrokkenheid 
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op van het eigen netwerk van Richard. Maar de moeilijkheid van niets doen 

zit hem dan ook niet daar. Die zit hem in de legitimering. Wie de intenties 

van de Wajong, de Awbz, de WSW en de Wmo leest, kan niet begrijpen dat 

Richard geen enkele compensatie krijgt bij het uitvoeren van dagbesteding 

cq. vrijwilligerswerk. Daar komt ook de uitgesproken wil vandaan bij uitvoer-

ders om linksom of rechtsom iets te organiseren voor Richard. Dat lukt al-

leen niet. Het is dus moeilijk te legitimeren dat Richard niet gecompenseerd 

wordt, maar het is ook niet mogelijk om legitiem een passende voorziening 

toe te wijzen. 

Het afbreukrisico in nulalternatief wordt gevormd door het beroep dat de 

familie De Jong namens Richard heeft ingesteld. Als dat in het voordeel van 

de familie uitvalt, dan zou er wel eens een algemene jurisprudentie uit kun-

nen ontstaan die veel duurder uitpakt dan maatwerk voor één persoon.

bEOORDELING

De reguliere route leidt ofwel tot een veel duurdere oplossing voor het 

probleem van Richard, ofwel tot geen oplossing. Als de reguliere route tot 

een oplossing zou leiden, dan is bovendien de betrokkenheid van het eigen 

netwerk niet meer noodzakelijk. Die kalft daarmee dus af. Als de reguliere 

route niet tot een oplossing zou leiden, dan volgt automatisch het nulalter-

natief. En dat is en blijft moeilijk te legitimeren. Het is wel heel kosteneffec-

tief. Tenzij de familie via een beroepsprocedure alsnog een reguliere oplos-

sing afdwingt. Waaruit automatisch jurisprudentie ontspruit. De eigen route 

van Richard is beleidsmatig te legitimeren, is behoorlijk efficiënt en doet 

bovendien een beroep op de omgeving van Richard. Dat is daarom het beste 

alternatief. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          
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IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  GEEN AFWEGINGSKADER VOOR MAATWERK

Deze casus geeft heel mooi weer dat we een afwegingskader voor maatwerk 

missen. Er is een beleidsambitie dat iedereen meedoet. Er is een com-

pensatiebeginsel. Er zijn voorzieningen en beslisbomen. Die leiden tot het 

legitiem toewijzen van die standaard voorzieningen. Of niet. Dan houdt het 

op. Terwijl iedere betrokkene graag maatwerk zou willen leveren om Richard 

te kunnen compenseren, lukt het niet om dat te legitimeren. Omdat er geen 

afwegingskader is om dat maatwerk te ontwerpen en beredeneren, af te 

zetten tegen de standaard voorzieningen, en vervolgens toe of af te wijzen. 

De Wmo van de toekomst heeft zo’n afwegingskader nodig. Om gevallen 

als Richard precies genoeg tegemoet te komen en naar draagkracht aan te 

slaan. 

2.  DRAAGKRACHT? OOK EIGEN KRACHT

Er is een voorstel gedaan om Richard bij wijze van uitzondering toe te laten 

tot het leerlingenvervoer. Onder de voorwaarde dat hij dat zelf zou betalen. 

Dat kost meer dan 600 euro per maand. Maar de familie De Jong zou dat 

moeten kunnen betalen – vader en moeder hebben immers beide een salaris 

en Richard een Wajong. De familie wijst het voorstel af. Dit voorstel is op 

precies dezelfde manier te legitimeren als de vraag van Richard: door de 

oogwimpers zou het een deugdelijk voorstel kunnen zijn. Immers, de familie 

De Jong zou draagkrachtig genoeg moeten zijn. Maar waarom vragen we 

voor maatwerk wél een eigen bijdrage (een forse van 600 euro) en voor stan-

daardvoorzieningen niet? De Wmo kent bijvoorbeeld (nog) geen vermogens-

toets of inkomenstoets. Er kan wel een eigen bijdrage gevraagd worden. Die 

toetst echter weer niet het gezinsinkomen, maar alleen het verzamelinkomen 

van Richard. Ook het leerlingenvervoer kent geen inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage. Het is wel toegang of geen toegang. Wel compensatie of 

niet. Inkomen en vermogen zouden onderdeel moeten worden van het 

afwegingskader voor zowel reguliere voorzieningen als maatwerk, zodra het 

wettelijk mogelijk is. Dat is nu nog niet zo.

3.  BETROKKENHEID WEG-ORGANISEREN

Stel dat Richard via de reguliere weg toegang tot een voorziening had kun-

nen krijgen, dan was zijn vervoer waarschijnlijk tot in de puntjes geregeld. 
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Zo goed, dat hij zijn ouders en omgeving niet eens meer nodig zou hebben 

gehad. Kortom: de reguliere vervoersvoorzieningen nemen per definitie alle 

mobiliteitsproblemen van Richard over. Terwijl Richard maar voor de helft 

van zijn probleem gecompenseerd zou hoeven te worden. In de huidige ver-

zorgingsstaat (specifiek WSW, Awbz, Wajong en Wmo) is het alles of niets. 

Betrokkenheid bij de oplossing van je eigen probleem (eigen kracht) vormt 

per definitie geen onderdeel van het ontwerp van standaard voorzienin-

gen. Dat is altijd maatwerk, omdat het per persoon en situatie verschilt. De 

verplichting en tegelijk het recht om je eigen probleem voor een deel op te 

lossen, zou standaard aan de keukentafel of het loket meegewogen moeten 

worden in de toekomst. 

4.  WSW-INDICATIE BELEMMERT WERKEN NAAR VERMOGEN VIA WAJONG

Richard staat op de wachtlijst voor een plek in de sociale werkvoorziening. 

Hij heeft een WSW-indicatie. Zodra hij daarvoor in aanmerking komt, dan 

ontvangt hij volgens het ‘oude regime’ 130% van het minimumloon. Dat is 

veel meer dan zijn Wajong-uitkering. Daarom wordt hij niet gestimuleerd 

om via het regime van de Wajong (een klein dienstverband, met loonkosten-

subsidie) aan de slag te gaan bij zijn werkgever. Dat zijn huidige werkgever 

daar niet voor open staat, laten we hier gemakshalve even buiten beschou-

wing. Maar Richard is een dief van zijn portemonnee, als hij nu zijn best zou 

doen om via de Wajong aan de slag te gaan. Want, dan raakt hij zijn WSW-

indicatie kwijt en daarmee zijn goudgerande recht op een veel beter salaris. 

Een Wajongere van 23 jaar en ouder ontvangt namelijk zo’n 1.090 euro per 

maand en 130% van het minimumloon is 1.490 euro (netto). Richard is niet 

de enige met zowel een WSW-indicatie als een Wajong. 
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bANG IN JE 
EIGEN HuIS

“ ER LEVEN Nu NOG WEL GEESTEN IN 
HuIS, MAAR DAT ZIJN GEEN KWADE 
GEESTEN, ZEG IK STEEDS TEGEN REZA 
EN IRbAVu. DEZE GEESTEN PRObEREN 
JE TE HELPEN.”

8
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�$ODYL�

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

YURXZ�6DQD]�������WZHH�NLQGHUHQ��,UEDYX����HQ�5H]D���

BETROKKEN INSTANTIES

8:9��::���*HPHHQWH��6RFLDOH�=DNHQ�HQ�:HUNJHOHJHQKHLG���6DHQSURIHVVLRQDOV��++���
ZRQLQJFRUSRUDWLH�3DUWHRQ��KXLVPHHVWHU�

ANDERE BETROKKENEN

JHHQ
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

,Q�HHQ�RXGH��PDDU�QHWWH�
PDLVRQQHWWH�RS�GH�KRHN�YDQ�
HHQ���KRRJ�SRUWLHNÀDW�DDQ�HHQ�
GRRUJDDQGH�ZHJ�ZRRQW�GH�IDPLOLH 
$ODYL��$OKRHZHO��QLHW�GH�KHOH�
IDPLOLH�$ODYL�PHHU��(Q�RRN�QLHW�
DOOHHQ�GH�IDPLOLH�$ODYL��6DQD] 
KHHIW�UHFHQW�DDQJHJHYHQ�DDQ�KDDU�
PDQ�GDW�]H�ZLO�VFKHLGHQ��³+LM�ZDV�
HU�WRFK�DO�QRRLW��0LMQ�PDQ�KHHIW�
EHODQJULMNHU�ZHUN�WH�GRHQ�LQ�,UDN��
:DDU�KLM�ppQ�YDQ�GH�RSNRPHQGH�
SROLWLFL�LV��QDGDW�KHW�UHJLHP�YDQ�
6DGGDP�+RHVVHLQ�LV�JHYDOOHQ�́ �
6DQD]�LV�]HOI�RRN�SROLWLHN�DFWLYLVW�
JHZHHVW��QHW�DOV�KDDU�PDQ��0DDU�
QX�NLHVW�]H�YRRU�KDDU�NLQGHUHQ�HQ�
KDDU�OHYHQ�LQ�1HGHUODQG��³+LM�
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ZLOGH�GDW�LN�PHW�GH�NLQGHUHQ�WHUXJ�]RX�NRPHQ�QDDU�,UDN��0DDU�GDW�JD�LN�QDWXXUOLMN�QLHW�
GRHQ��+HW�LV�KLHU�YHHO�EHWHU�́ �]HJW�6DQD]��

 EXORCISME

+HW�PDJ�GDQ�ZHO�EHWHU�]LMQ�LQ�=DDQGDP��PDDU�JRHG�LV�KHW�QLHW��³(U�]DWHQ�JHHVWHQ�LQ�GLW�
KXLV��:HHW�MH�LHWV�YDQ�JHHVWHQ"�-H�KHEW�&KULVWHOLMNH�JHHVWHQ��0RVOLPJHHVWHQ�HQ�-RRGVH��
'H�-RRGVH�]LMQ�NZDDGDDUGLJ��(HQWMH�KDG�]LFK�LQ�5H]D�JHQHVWHOG��$OV�NLQGHUHQ�MRQJ�]LMQ�
GDQ�JDDQ�]H�GDDU�LQ�]LWWHQ��(Q�XLWHLQGHOLMN�YHUPRRUGHQ�GLH�EH]HWHQ�MRQJHQV�GDQ�KXQ�
PRHGHU�́ �ZHHW�6DQD]��0DDU�5H]D�LV�VLQGV�NRUW�JHQH]HQ��(HQ�GXLYHOVXLWGULMYHU�KHHIW�5H]D�
YDQ�GH�GXLYHO�YHUORVW��([RUFLVPH��'DW�YLQG�MH�QLHW�]R�VQHO�LQ�KHW�YHUVWUHNNLQJHQERHN�
YDQ�GH�:PR��2I�LQ�GH�IXQFWLHEHVFKULMYLQJHQ�YDQ�GH�$ZE]��0DDU�6DQD]�KHHIW�HU�EDDW�ELM�
JHKDG��(Q�YRRUDO�5H]D�QDWXXUOLMN��6DQD]��³(U�OHYHQ�QX�QRJ�ZHO�JHHVWHQ�LQ�KXLV��PDDU�GDW�
]LMQ�JHHQ�NZDGH�JHHVWHQ��]HJ�LN�VWHHGV�WHJHQ�5H]D�HQ�,UEDYX��'H]H�JHHVWHQ�SUREHUHQ�MH�WH�
KHOSHQ�́ �

 AARDSE DREIGING

'DW�ZLO�QLHW�]HJJHQ�GDW�6DQD]�]LFK�QX�YHLOLJ�YRHOW�LQ�KXLV��'DW�LV�RRN�SUHFLHV�KDDU�SUR-
EOHHP��,Q�KHW�YHUOHQJGH�YDQ�KDDU�YHUOHGHQ�DOV�YOXFKWHOLQJ��KHHIW�]H�DQJVW�YRRU�KDDU�PDQ��
+LM�LV�QLHW�EOLM�PHW�HHQ�HFKWVFKHLGLQJ��HQ�KLM�KHHIW�FRQQHFWLHV��'DDU�NRPW�ELM�GDW�HU�HHQ�
DDQWDO�PDDQGHQ�JHOHGHQ�LV�LQJHEURNHQ�LQ�KXLV��'H�LQEUHNHUV�ZDUHQ�¶V�QDFKWV�ELQQHQ-
JHGURQJHQ�LQ�KXLV��GRRU�KHW�UDDP�YDQ�GH�VODDSNDPHU�YDQ�5H]D�WH�IRUFHUHQ��*HOXNNLJ�
ZDUHQ�GH�$ODYL¶V�QLHW�WKXLV��]H�ZDUHQ�LQ�,UDN��PDDU�GDDUGRRU�KHEEHQ�GH�GLHYHQ�ZHO�UXVWLJ�
NXQQHQ�]RHNHQ�QDDU�VLHUDGHQ��(Q�GLH�KHEEHQ�]H�JHYRQGHQ��9RRUDO�GH�GXLVWHUQLV�DFKWHU�GH�
ÀDW�EDDUW�6DQD]�]RUJHQ��(Q�KHW�KHN�GDW�RQODQJV�LV�ZHJJHKDDOG�GRRU�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH�
PDDNW�GDW�³LHGHUHHQ�QX�DFKWHU�GH�ÀDW�NDQ�NRPHQ�́ �DOGXV�6DQD]��'DDU�YRHOW�]H�]LFK�QLHW�
YHLOLJ�ELM�

 ANDERE BUURT OF BEKENDERE BUURT

6DQD]�LV�HHQ�LQWHOOLJHQWH�YURXZ��1LHW�YRRU�QLHWV�ZDV�]H�DFWLYLVWH��1LHW�YRRU�QLHWV�KHHIW�
]H�NXQQHQ�YOXFKWHQ��=H�VSUHHNW�GH�1HGHUODQGVH�WDDO�JRHG��=H�KHHIW�GH]H�ZHHN�YRRU�KHW�
ODDWVW�HHQ�ZHUNHORRVKHLGVXLWNHULQJ��'DDUQD�YDOW�]H�WHUXJ�RS�ELMVWDQG��'DDU�PDDNW�]H�]LFK�
ZHLQLJ�]RUJHQ�RP��=H�KHHIW�KDDU�ELMVWDQG�QRJ�QLHWV�HHQV�DDQJHYUDDJG��³'XXUW�GDW�ODQJ�
GDQ��YRRUGDW�GDW�JHUHJHOG�LV"´�6DQD]�JDDW�KHW�YDQPLGGDJ�VQHO�UHJHOHQ�ELM�HHQ�YULHQGLQ��
'LH�KHHIW�RRN�HHQ�FRPSXWHU��(Q�GDQ�NXQQHQ�]H�VDPHQ�NLMNHQ�KRH�KHW�SUHFLHV�ZHUNW�PHW�
HHQ�ELMVWDQGVXLWNHULQJ�DDQYUDJHQ��=H�KHHIW�ZHO�YRRU�KHWHUH�YXUHQ�JHVWDDQ��:DDU�]H�]LFK�
QX�YRRUDO�]RUJHQ�RP�PDDNW�]LMQ�KDDU�NLQGHUHQ��'LH�KRXG�]H�DQJVWYDOOLJ�ELQQHQ��RPGDW�]H�
EDQJ�LV�GDW�]H�LQ�GH�EXXUW�LQ�DDQUDNLQJ�NRPHQ�PHW�IRXWH�MRQJHOXL��'UXJVGHDOHUV��VWUDDWUR-
YHUV�HQ�DQGHU�VFKRUHP�GDW�LQ�KXQ�EXXUW�RS�VWUDDW�URQG�KDQJW��=HOI�NDQ�]H�GDDU�SULPD�PHH�
RPJDDQ��³,N�]HJ�]H�DOWLMG�JHGDJ��HQ�GDQ�]HJJHQ�]H�RRN�DOWLMG�JHGDJ�WHUXJ�́ �0DDU�RQGDQNV�
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GDW��KRXGW�]H�KDDU�NLQGHUHQ�KHW�OLHIVW�HQ�DQJVWYDOOLJ�ELQQHQ��5H]D�HQ�,UEDYX�]LMQ�RP�GLH�
UHGHQ�YHHO�WKXLV��=H�VSHOHQ�VDPHQ�ELQQHQ��2I�DFKWHU�GH�FRPSXWHU��+HW�LV�QLHW�¿MQ�GDW�
6DQD]��,UEDYX�HQ�5H]D�]LFK�QLHW�SUHWWLJ�YRHOHQ�LQ�KXQ�HLJHQ�KXLV��:DDUGRRU�GDW�RQYHLOLJH�
JHYRHO�YHURRU]DDNW�ZRUGW��LV�PRHLOLMN�WH�]HJJHQ��+HW�LV�DOOHV�HHQ�EHHWMH�WHJHOLMN��+HW�JHGRH�
PHW�GH�HFKWVFKHLGLQJ��HQ�GH�UHDFWLH�GDDURS�YDQ�6DQD]¶V�PDQ��'H�LQEUDDN�YDQ�HHQ�SDDU�
PDDQGHQ�JHOHGHQ��'H�MRQJHQV�RS�VWUDDW�GLH�,UEDYX�DDQVSUHNHQ�HQ�GLH�5H]D�LQWLPLGHUHQG�
YLQGW��+HW�OLHIVW�]RX�6DQD]�KRRJ�LQ�HHQ�ÀDW�ZRQHQ��7XVVHQ�KHHO�YHHO�DQGHUHQ�LQ��(Q�GLH�
DQGHUHQ�]RX�]H�GDQ�KHHO�JRHG�ZLOOHQ�NHQQHQ��,Q�KDDU�HLJHQ�EXXUW�NHQW�]H�ZHO�PHQVHQ��
PDDU�QLHW�]RYHHO��

(U�LV�VRZLHVR�QLHW�YHHO�EHNHQGKHLG�RQGHUOLQJ�LQ�GH�EXXUW��=HOIV�QLHW�LQ�GH�ÀDW��'DDU�]RX�
ZDW�DDQ�PRHWHQ�YHUDQGHUHQ��YROJHQV�6DQD]��(U�]LMQ�]RYHHO�NLQGHUHQ�LQ�GH�ÀDW��:DDURP�
QLHW�HHQV�SHU�MDDU�HHQ�EXXUWIHHVW�RUJDQLVHUHQ"�'DDU�]RX�]LM�ZHO�HHQ�WUHNNHQGH�URO�LQ�
ZLOOHQ�KHEEHQ��6DQD]�]RHNW�KDDU�YHLOLJKHLGVJHYRHO�GLFKW�LQ�GH�EXXUW��=H�ZLO�KHW�OLHIVW�GH�
SROLWLH�JRHG�NHQQHQ��(Q�KDDU�EXUHQ��(Q�GH�NLQGHUHQ�YDQ�GH�EXUHQ��(Q�GH�PHQVHQ�GDDU�
RPKHHQ��6DQD]�KHHIW�QLHW�KHW�JHYRHO�GDW�]H�GLH�QX�JRHG�JHQRHJ�NHQW��=H�NHQW�HHQ�SDDU�
PHQVHQ��0DDU�]H�YRHOW�HU�JHHQ�VWHUNH�EDQG�PHH��+HW�LV�PHHU�YDQ�³JRHGHPRUJHQ´�HQ�³KDO-
OR�́ �'H�EXXUW�]RX�HURS�YRRUXLW�JDDQ�DOV�GH�EXUHQ�HONDDU�ZDW�EHWHU�NHQQHQ��(Q�ERYHQGLHQ�
]RXGHQ�6DQD]��,UEDYX�HQ�5H]D�]LFK�YHLOLJHU�YRHOHQ�LQ�HHQ�EXXUW�GLH�]H�EHWHU�NHQQHQ��

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

'H�IDPLOLH�$ODYL�ZLO�]LFK�YHLOLJ�YRHOHQ�LQ�KXQ�HLJHQ�ZRQLQJ�HQ�KXQ�HLJHQ�EXXUW��,Q�KXLV�
KHEEHQ�]H�GDW�YRRU�HHQ�GHHO�DO�EHUHLNW��GRRU�GH�NZDGH�JHHVWHQ�XLW�WH�GULMYHQ��0DDU�]H�
YRHOHQ�]LFK�LQ�KXLV�QRJ�VWHHGV�XQKHLPLVFK�YDQZHJH�GLH�LQEUDDN�YDQ�HHQ�DDQWDO�PDDQGHQ�
JHOHGHQ��9HLOLJ�YRHOHQ�LQ�KXQ�HLJHQ�KXLV�HQ�RPJHYLQJ�]RHNHQ�]H�RS�NRUWH�WHUPLMQ�YRRUDO�LQ�
KHW�YHUVWHUNHQ�YDQ�KXQ�LQIRUPHOH�HQ�IRUPHOH�QHWZHUNHQ�LQ�GH�EXXUW��NHQQHQ�HQ�JHNHQG�
ZRUGHQ��

HET PLAN VAN DE FAMILIE ALAVI

+HW�EHODQJULMNVWH�SUREOHHP�YDQ�GH�IDPLOLH�$ODYL�LV�GDW�]H�]LFK�RQYROGRHQGH�YHLOLJ�YRHOHQ�
LQ�KXQ�HLJHQ�KXLV��'H�NLQGHUHQ�KHEEHQ�KHW�JHYRHO�GDW�KHW�VSRRNW�LQ�KXLV��6DQD]�YLQGW�
ERYHQGLHQ�GH�GLUHFWH�RPJHYLQJ�LQ�GH�EXXUW�QLHW�YHLOLJ�YRRU�KDDU�MRQJH�NLQGHUHQ��$O�PHW�
DO�ZRUGHQ�KXQ�JHYRHOHQV�YDQ�RQYHLOLJKHLG�JHYRHG�GRRU�PHHUGHUH�RPVWDQGLJKHGHQ��'H�
EHODQJULMNVWH�LV�GDW�HU�EHJLQ�GLW�MDDU�ELM�KHQ�WKXLV�LV�LQJHEURNHQ��9LD�KHW�DFKWHUSDG�]LMQ�
GH�LQEUHNHUV�RS�GH�EHJDQH�JURQG�KHW�KXLV�ELQQHQ�JHGURQJHQ��'H�WZHHGH�RPVWDQGLJKHLG�
KHHIW�WH�PDNHQ�PHW�KHW�IHLW�GDW�6DQD]�LQ�VFKHLGLQJ�OLJW�PHW�KDDU�HFKWJHQRRW��'LH�LV�GDDU�
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RS�]LMQ�]DFKWVW�JH]HJG�QLHW�EOLM�PHH��WHPHHU�RPGDW�KLM�GRRU�GH�VFKHLGLQJ�PRJHOLMN�JH-
]LFKWVYHUOLHV�OLMGW�DOV�SROLWLFXV�LQ�,UDN��7HQVORWWH�YLQGW�6DQD]�KHW�RQSUHWWLJ�GDW�]LM�KHW�JURV�
YDQ�KDDU�EXUHQ�QLHW�JRHG�NHQW��HQ�PHUNW�RRN�GDW�KDDU�EXUHQ�HONDDU�QLHW�NHQQHQ��,HGHUHHQ�
LQ�KDDU�ÀDW�OHHIW�HHQ�WHUXJJHWURNNHQ�OHYHQ��2S�DO�GLH�WHUUHLQHQ�]RX�6DQD]�ZDW�ZLOOHQ�
GRHQ��RP�]LFK�XLWHLQGHOLMN�]HOI�ZHHU�SUHWWLJ�WH�YRHOHQ�LQ�KDDU�HLJHQ�ZRRQRPJHYLQJ�

 PROFESSIONEEL NETWERK

6DQD]�YHUZDFKW�GDW�KHW�KHOSW�RP�WH�ZHWHQ�ZDW�GH�SROLWLH�LQ�GH�EXXUW�DOOHPDDO�GRHW��'RRU�
PHW�KHQ�WH�SUDWHQ�RYHU�ZDW�]LM�ZHO�HQ�QLHW�NXQQHQ�EHWHNHQHQ�YRRU�GH�YHLOLJKHLG�LQ�GH�
EXXUW�HQ�KRH�]LM�GLH�LQVFKDWWHQ��NDQ�]H�PLVVFKLHQ�ZDW�JHUXVWHU�ZRUGHQ�RS�KDDU�ZRQLQJ�HQ�
ZRRQRPJHYLQJ��'DDURP�QHHPW�]H�FRQWDFW�RS�PHW�GH�ZLMNDJHQW��*HZRRQ�RP�HHQ�NHHU�HHQ�
DIVSUDDN�PHH�PDNHQ�RS�KHW�EXUHDX��%HNHQGKHLG�PHW�KXQ�ZHUN�±�HQ�KXQ�EHNHQGKHLG�PHW�
KDDU�VLWXDWLH�±�ZHUNW�JHUXVWVWHOOHQG��VFKDW�]H�LQ��'DDUQDDVW�ZLO�6DQD]��ODWHQ��EHNLMNHQ�
RI�GH�EHYHLOLJLQJ�YDQ�GHXUHQ�HQ�UDPHQ�HHQYRXGLJ�EHWHU�NDQ��2P�EHWHU�EHYHLOLJG�WH�]LMQ�WH-
JHQ�LQEUDDN��'DW�NDQ�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH�PRJHOLMN�ELM�KDDU�RS�NRPHQ�QHPHQ��'DDUYRRU�
QHHPW�]H�FRQWDFW�RS�PHW�GH�KXLVPHHVWHU�LQ�KDDU�EXXUW�

 INFORMEEL NETWERK

$OV�]H�WRFK�FRQWDFW�KHHIW�PHW�GH�ZRQLQJFRUSRUDWLH��]DO�]H�PHWHHQ�YUDJHQ�KRH�ZRQLQJUXLO�
SUHFLHV�ZHUNW��6DQD]�ZRRQW�RS�HHQ�PRRL�KRHNDSSDUWHPHQW�RS�GH�EHJDQH�JURQG�HQ�HHUVWH�
YHUGLHSLQJ��=H�]RX�]HOI�JUDDJ�LQ�HHQ�KRJHUH�ÀDW��LQ�GH�EHVORWHQKHLG�YDQ�DQGHUH�DSSDUWH-
PHQWHQ�ERYHQ�HQ�RQGHU�ZRQHQ��(U�]LMQ�PRJHOLMN�JHQRHJ�PHQVHQ�GLH�GDW�QX�KHEEHQ��GLH�
]RXGHQ�ZLOOHQ�UXLOHQ�PHW�GH�IDPLOLH�$ODYL��:RQLQJUXLO�LV�GDQ�HHQ�RSWLH��$OV�ODDWVWH�]RX�
6DQD]�ZHO�HHQV�HHQ�VRRUW�EXUHQPLGGDJ�ZLOOHQ�RUJDQLVHUHQ��$FKWHU�GH�ÀDW��'DDU�LV�HHQ�
EUHHG�WHJHOSDG�ZDDURS�NLQGHUHQ�]RXGHQ�NXQQHQ�VSHOHQ��(Q�LHGHUHHQ�GLH�ZDW�WH�HWHQ�PHH-
QHHPW�YRRU�]LFK]HOI�HQ�GH�EXUHQ��'DDU�NDQ�PRJHOLMN�GH�ZLMNPDQDJHU�PHH�KHOSHQ��'DDU�
]DO�]H�WHJHQ�KHW�YRRUMDDU�HHQV�FRQWDFW�PHH�RSQHPHQ��
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 DOORbRAAK

                                      

 ZELF DOEN
��� NHQQLVPDNHQ�ZLMNDJHQW
��� NHQQLVPDNHQ�KXLVPHHVWHU
��� ZRQLQJUXLO�RQGHU]RHNHQ
��� FRQWDFW�RSQHPHQ�PHW�GH
� ZLMNPDQDJHU

 ONDERSTEuNEN

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
��� KDQJ��HQ�VOXLWZHUN
� YHUEHWHUHQ

PERSPECTIEF
YHLOLJ�JHYRHO�LQ�HLJHQ�KXLV�HQ�
EXXUW

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

De familie Alavi heeft een probleem dat moeilijk grijpbaar is. De onveiligheid 

van Sanaz zit vooral in zichzelf. Natuurlijk is het altijd mogelijk om kennis te 

maken met de wijkagent. Maar meer dan een kennismaking zit er niet in. Er 

is geen grond om te handelen. Woningruil kan iedere huurder proberen. Dus 

ook Sanaz. Waarschijnlijk heeft de woningcorporatie het hang- en sluitwerk 

in haar appartement volgens de normen van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen geïnstalleerd. Op het eerste gezicht hebben de ramen meerdere 

moderne raamsluitingen. De legitimiteitsvraag is niet aan de orde in het plan 

van Sanaz. Ze vraagt helemaal niet om een voorziening. Die hoeft ook niet 

gelegitimeerd te worden. En het is vanzelfsprekend legitiem om eens kennis 

te maken met je eigen wijkagent en je eigen huismeester. De kosteneffectivi-

teit van de route die Sanaz zich voorstelt is ook nauwelijks te beoordelen. Als 

het helpt, dan is dat geweldig. Maar haar onveilige gevoel zit in zichzelf. Dat 

moet ze zelf oplossen. En kan ze niet buiten zichzelf zoeken door wat hang- 

en sluitwerk en een gesprekje met de wijkagent. Haar betrokkenheid bij het 

oplossen van haar gevoelens van onveiligheid lijkt daarom de verkeerde. 
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Ze externaliseert het probleem in plaats van het zichzelf aan te trekken. Een 

woningruil zou heel voordelig kunnen uitpakken voor de familie Alavi. Een 

andere omgeving zou heilzaam kunnen werken. Hoewel de dreiging van haar 

man zal blijven bestaan. En waarschijnlijk ook de sensitiviteit voor geesten. 

Vanuit Hemelse Modder is 12 uur geïnvesteerd in de route van de familie 

Alavi. Vooral om de dingen op een rijtje te krijgen. Er is ook nog een inter-

ventie gepleegd om de WWB-uitkering opgestart te krijgen.

> REGULIERE ROUTE

Het veiligheidsgevoel van bewoners is een collectieve aangelegenheid. De 

gemeente zorgt ervoor dat de verlichtingssterkte op straat op niveau is. Dat 

bosschages voldoende worden teruggesnoeid. Dat vernielingen en straat-

vuil worden opgeruimd. De woningcorporatie waakt voor schone portieken, 

en zorgt voor goede afsluitbaarheid van de woning. Politie probeert zicht-

baar in het straatbeeld aanwezig te zijn. Kortom: gevoel van veiligheid is een 

kwaliteitsvraagstuk met een collectief karakter. Het gaat over een complex 

als geheel. Of een buurt of wijk als gemeenschap. Er is dus geen voor de 

hand liggende reguliere route voor een individu met dit type gevoelens van 

onveiligheid. Behalve dan als individu betrokken te raken bij gesprekken en 

bijeenkomsten over de wijk en de veiligheid cq. kwaliteit van de openbare 

ruimte. Hetzelfde geldt voor het stimuleren van contact tussen buren onder-

ling en het beïnvloeden van de kwaliteit van huurwoningen. In termen van 

legitimiteit, betrokkenheid en kosteneffectiviteit is de reguliere weg met een 

collectief karakter niet te wegen in het licht van het individuele plan van de 

familie Alavi.

> NULALTERNATIEF

Ook voor het nulalternatief is niet te beoordelen of dat nu legitiem is. En wat 

het doet met de kosteneffectiviteit met betrekking tot het oplossen van het 

probleem van de familie Alavi. De latente aanwezigheid van betrokkenheid 

van Sanaz bij haar buurt en complex, zou door niets te doen wel in de kiem 

gesmoord kunnen worden.

bEOORDELING

Er is geen logische beoordeling te maken over welke route de meeste legi-

timiteit, betrokkenheid en/ of kosteneffectiviteit zou opleveren. Er is op het 
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eerste gezicht niets illegitiem aan het plan van de familie Alavi zelf. En Sanaz 

voert haar plan zelf uit. Hoewel het de vraag is of haar plan haar problemen 

gaat oplossen (ze heeft misschien wat hooggespannen verwachtingen), 

zitten er een aantal elementen in die zouden kunnen bijdragen aan de buurt 

(speel-/burenmiddag) en aan het verbeteren van haar gevoelde veiligheid 

(woningruil) die niet veel kosten. Als we het omdraaien, is het misschien niet 

heel duidelijk waarom het plan van Sanaz effectief is, er is evenwel ook geen 

reden te bedenken om niet mee te werken aan het plan van Sanaz. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit    n.v.t     n.v.t     n.v.t

betrokkenheid   n.v.t     n.v.t     n.v.t

kosteneffectiviteit  n.v.t     n.v.t     n.v.t

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  MASLOW IS ALIVE

De piramide van Maslow gaat er vanuit dat veiligheid één van de eerste 

basisbehoeften is voor mensen. Dat blijkt in deze casus eens te meer be-

waarheid. Sanaz maakt zich nergens echt druk om. Niet om haar uitkering. 

Niet om het zoeken van een baan. Niet om haar echtscheiding (wel om de 

dreiging). Haar veiligheid en, nog veel belangrijker, die van haar kinderen is 

het belangrijkste. Daar moet alles voor wijken. 

2.  BUURT IS BELANGRIJK

De belangrijkste redenen voor Sanaz om zich onveilig te voelen hebben 

vooral betrekking op haar eigen situatie en ervaringen. Er gaat een drei-

gende werking uit van haar man, waarvan ze wil scheiden. Er is ingebroken 

in hun huis. Maar ze zoekt een groot deel van de oplossing in contacten met 

de buurt. Met bewoners en professionals. Ze verwacht dat zij zich daardoor 

minder onveilig gaat voelen en dat haar kinderen dan veiliger zijn als ze bui-

ten spelen. Zodat ze dat ook wat vaker kunnen doen. Een netwerk in de buurt 

is voor Sanaz belangrijk, om haar te kunnen compenseren in haar onveilige 

gevoel. 
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3.  RECHTSTREEKS BELANG BIJ BETROKKENHEID

De betrokkenheid van Sanaz bij haar buurt, of de wil om daar sterker bij be-

trokken te raken, is ingegeven door haar eigen belang. Namelijk haar belang 

om zich veiliger te voelen in haar eigen woonbuurt. En haar belang dat ze de 

straatvriendjes van haar kinderen beter leert kennen. Betrokkenheid bij de 

buurt wordt in beleidsmatig opzicht veelal als iets gezien dat je per defini-

tie belangeloos doet, of in het belang van de hele buurt. Maar het kan ook 

heel goed samengaan met een individueel belang. In dit geval het individu-

ele belang van Sanaz om zich veiliger te voelen in de buurt. Welbegrepen 

eigenbelang is een belangrijke pijler in de betrokkenheid van mensen bij hun 

omgeving.
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MET SCHONE 
LEI uIT DE 
WSNP, OF 
TOCH NIET?

“ DRIE JAAR OP WATER EN bROOD 
VOOR EEN SCHONE LEI DIE Nu GEEN 
SCHONE LEI bLIJKT TE ZIJN.”

9
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�3LHW

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

PDQ�(GG\�������YURXZ�7DPDUD�������WZHH�NLQGHUHQ��5XEHQ���HQ�6DPDQWKD���

BETROKKEN INSTANTIES

&HQWUXP�-RQJ��JHPHHQWH�=DDQVWDG��6FKXOGGLHQVWYHUOHQLQJ���+XPDQLWDV��EXGJHWEHKHHU���
&-,%��%HODVWLQJGLHQVW�7RHVODJHQ��%HODVWLQJGLHQVW

ANDERE BETROKKENEN

JHHQ
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

%OLMNEDDU�ZDV�HU�ZDW�DDQ�GH�
KDQG�ELM�GH�IDPLOLH�3LHW��$OWKDQV��
7DPDUD�ZDV�]R�JHVSDQQHQ�RS�
KHW�VFKRROSOHLQ��=H�IRHWHUGH�
RS�KDDU�NOHLQH�NLQGHUHQ��'DW�
GHHG�]H�QRUPDDO�QLHW��%LM�KHW�
FRQVXOWDWLHEXUHDX�PHUNWHQ�]H�RRN�
iets aan (GG\¶V�KRXGLQJ��=RDOV�
GDW�YROJHQV�KHW�SURWRFRO�KRRUW�WH�
JDDQ��KHHIW�HHQ�PHGHZHUNHU�YDQ�
&HQWUXP�-RQJ�KDDU�]RUJHQ�JHXLW�
ULFKWLQJ�(GG\�HQ�7DPDUD��=H�KHHIW�
KDDU�µZDDUQHPLQJHQ�YRRUJHOHJG�¶�
*HOXNNLJ�ZDV�HU�QLHWV�PHW�GH�
NLQGHUHQ�DDQ�GH�KDQG��(GG\�HQ�
7DPDUD�]LWWHQ�ZHHU�LQ�GH�VFKXOGHQ�
VLQGV�NRUW��(Q�GDW�WHUZLMO�]H�QHW��QD�
GULH�MDDU�SORHWHUHQ��YDQ�KXQ�
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VFKXOGHQ�DI�ZDUHQ��9LD�GH�:HW�6FKXOGVDQHULQJ�1DWXXUOLMNH�3HUVRQHQ��:613���'LH�ZDUHQ�
RQWVWDDQ�GRRU�KHW�IDLOOLVVHPHQW�YDQ�(GG\¶V�NRHULHUVEHGULMIMH��³0HW�HHQ�VFKRQH�OHL�NRQGHQ�
ZH�ZHHU�GRRU�́ �]HJW�(GG\��³PDDU�GDW�EOLMNW�QX�GXV�QHW�HYHQ�DQGHUV�WH�]LWWHQ�́ �7RHQ�7DPDUD�
]R�JHDJLWHHUG�GHHG�RS�KHW�VFKRROSOHLQ�KDGGHQ�]H�QHW�HHQ�DDQVODJ�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�
JHNUHJHQ��'LH�JLQJ�RYHU�KHW�NDOHQGHUMDDU�������7HYHHO�.LQGHURSYDQJWRHVODJ��.27��HQ�
.LQGJHERQGHQ�%XGJHW�JHNUHJHQ�LQ�GDW�MDDU��³2I�ZH�HYHQ�GULHGXL]HQG�HXUR�ZLOOHQ�WHUXJ-
EHWDOHQ��0DDU�ZH�VWyQGHQ�RQGHU�EHZLQG�LQ�������YHUGRULH��+RH�NDQ�GDW�QRX" �́�ZDQKRRSW�
7DPDUD��(U�LV�JHHQ�HQNHOH�UHGHQ�WH�YHUPRHGHQ�GDW�HU�RYHU�GH�MDUHQ������HQ������QLHW�
WHYHHO�YDQ�GLH�WRHVODJHQ�]LMQ�RQWYDQJHQ��DOGXV�(GG\��'XV�]LWWHQ�ZH�VWUDNV�ZHHU�PHW�
WLHQGXL]HQG�HXUR�VFKXOG��'LH�GXV�LV�RSJHERXZG�LQ�GH�SHULRGH�GDW�]LM�LQ�GH�:613�]DWHQ��
(GG\��³'ULH�MDDU�KHEEHQ�ZH�RS�ZDWHU�HQ�EURRG�JH]HWHQ�YRRU�HHQ�VFKRQH�OHL�GLH�QX�JHHQ�
VFKRQH�OHL�EOLMNW�WH�]LMQ�́ �

 GESTRAFT VOOR HARD WERKEN

7HUXJNLMNHQG�NXQQHQ�7DPDUD�HQ�(GG\�ZHO�EHUHGHQHUHQ�ZDDU�KHW�PLV�LV�JHJDDQ��,Q�GH�
:613�LV�KHW�QRUPDDO�JHVSURNHQ�]R�GDW�PHQVHQ�GULH�MDDU�ODQJ�JHHQ�HQNHOH�JURWH�YHUDQ-
GHULQJ�GRRUPDNHQ��*HHQ�YHUKXL]LQJHQ��JHHQ�DQGHU�ZHUN��HW�FHWHUD��3UHFLHV�GDW�KHEEHQ�
(GG\�HQ�7DPDUD��QD�WRHVWHPPLQJ�YDQ�KXQ�EHZLQGYRHUGHU��ZHO�JHGDDQ��³(GG\�NRQ�HHQ�
EHWHUH�HQ�YDVWHUH�EDDQ�NULMJHQ��ZDDUPHH�KLM�PHHU�YHUGLHQGH��(Q�ZH�NUHJHQ�6DPDQWKD�HU-
ELM��GXV�]LMQ�ZH�QDDU�HHQ�DQGHUH�ZRQLQJ�YHUKXLVG��2RN�VRFLDOH�KXXU��'XV�GDW�PDDNWH�QLHW�
XLW�́ �]HJW�7DPDUD��+HW�ZDV�KXQ�EHGRHOLQJ�KXQ�DÀRVVLQJVFDSDFLWHLW�GDDUPHH�WH�YHUJURWHQ�
HQ�KXQ�VLWXDWLH�YRRU�GH�WRHNRPVW�WH�YHUEHWHUHQ��2P�GH]HOIGH�UHGHQ�KHEEHQ�]H�RS�HHQ�JH-
JHYHQ�PRPHQW�GH�NLQGHURSYDQJ�RSJH]HJG��HQ�(GG\¶V�PRHGHU�JHYUDDJG�RP�RS�WH�SDVVHQ��
'LH�KHEEHQ�]H�GDDU�ZHO�HHQ�YHUJRHGLQJ�YRRU�JHJHYHQ��0DDU�]ZDUW��'DDU�LV�GXV�LHWV�QLHW�
JRHG�JHJDDQ�PHW�GH�.27��0DDU�ZDDURP�GDW�.LQGJHERQGHQ�%XGJHW�QLHW�JRHG�LV�JHJDDQ��
GDDUYDQ�KHEEHQ�]H�JHHQ�ÀDXZ�EHQXO��:HO�ZHWHQ�]H�GDW�]H�QX�ZHHU�LQ�GH�SHQDULH�]LWWHQ��
7DPDUD�KHHIW�KHW�JHYRHO�GDW�]H�JHVWUDIW�ZRUGHQ�YRRU�KHW�IHLW�GDW�]H�MXLVW�KDUGHU�]LMQ�JDDQ�
ZHUNHQ�HQ�NRVWHQ�KHEEHQ�EHVSDDUG���

 KLEINE ACHTERSTANDEN

7DPDUD�HQ�(GG\�KHEEHQ�QLHW�DOOHHQ�HHQ�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQG�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW��
'DW�LV�ZHOLVZDDU�GH�JURRWVWH�LQ�RPYDQJ��PDDU�QLHW�GH�HQLJH��=H�KHEEHQ�RRN�HHQ�WLMGMH�
KXQ�]RUJYHU]HNHULQJ�QLHW�EHWDDOG��'DDURP�ZRUGW�GLH�QX�JHwQFDVVHHUG�GRRU�KHW�&HQWUDDO�
-XVWLWLHHO�,QFDVVREXUHDX��&-,%���³(Q�GDQ�LV�KHW�RSHHQV�DQGHUKDOI�NHHU�]R�GXXU�YRRU�GH-
]HOIGH�YHU]HNHULQJ�́ �]HJW�(GG\��*HHQ�LGHH�KHEEHQG�GDW�KHW�&-,%�QLHW�DOOHHQ�LQFDVVRNRVWHQ�
UHNHQW��PDDU�RRN�GH�DÀRVVLQJ�LQFOXVLHI�GH�ERHWH�YDQ�����YDQ�KHW�RSHQVWDDQGH�EHGUDJ�
LQFDVVHHUW��9HUGHU�LV�GH�IDPLOLH�3LHW�JHUR\HHUG�ELM�1DWLRQDOH�1HGHUODQGHQ�YDQZHJH�KHW�
QLHW�EHWDOHQ�YDQ�KXQ�ZRRQYHU]HNHULQJ��(Q�KHEEHQ�]H�QRJ�ZDW�DFKWHUVWDQGHQ�ELM�GH�
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VSRUWVFKRRO�HQ�GDW�VRRUW�GLQJHQ��2RN�GH�KXXU�GUHLJW�HHQ�PDDQG�DFKWHU�WH�UDNHQ��(Q�GDW�
YLQGHQ�]H�HLJHQOLMN�GRRGHQJ��

 IK KAN HET NIET

'DDURP�KHEEHQ�]H�KXOS�JHYUDDJG�ELM�+XPDQLWDV��:DQW��HU�NRPW�LQ�SULQFLSH�JHQRHJ�JHOG�
ELQQHQ��$OWKDQV��(GG\�KHHIW�HHQ�ERYHQPRGDDO�VDODULV��(Q�7DPDUD�KHHIW�HHQ�KDOYH�EDDQ�
ELM�HHQ�GURJLVWHULM��=H�PDDNW�]LFK�ZHO�HHQ�EHHWMH�]RUJHQ�RP�GLH�EDDQ��³,N�EHQ�YHHO�WH�RXG�
YRRU�GH�GURJLVWHULM��0LVVFKLHQ�OLJ�LN�HU�YROJHQG�MDDU�ZHO�XLW�́ �(LJHQOLMN�]RX�7DPDUD��QX�
]H�QRJ�MRQJ�LV��HHQ�GLSORPD�ZLOOHQ�KDOHQ�RP�LQ�GH�]RUJ�WH�NXQQHQ�ZHUNHQ��9LD�HHQ�OHHU�
ZHUN�WUDMHFW��=H�KHHIW�PHHUGHUH�NHUHQ�RS�HHQ�SOHN�JHVROOLFLWHHUG��/DDWVW�QRJ�ELM�(YHDQ��
0DDU�GDDU�ZHUG�]H�DIJHZH]HQ��7DPDUD��³,N�SDVWH�QLHW�LQ�KHW�WHDP��YRQGHQ�]H�́ �(GG\��
³+RH]R�NXQQHQ�]H�KDDU�GDDURS�DIZLM]HQ�"�=H�NHQQHQ�KDDU�QLHW�HHQV��+RH�PRHWHQ�]H�GDQ�
ZHWHQ�GDW�]H�QLHW�LQ�KHW�WHDP�SDVW"´�0DDU�DO�PHW�DO�]RX�KHW�KXLVKRXGHQ�3LHW�PHW�KXQ�
JH]DPHQOLMNH�LQNRPHQ�XLW�PRHWHQ�NRPHQ��:DDURP�OXNW�GDW�GDQ�QLHW"�³:H�NXQQHQ�QLHW�
SODQQHQ�́ �]HJW�7DPDUD��(GG\�YXOW�DDQ��³,N�NDQ�GXV�ZHO�]LHQ�GDW�LN�YDQGDDJ�JHOG�RS�GH�
EDQN�KHE�VWDDQ��(Q�DOV�LN�HHQ�UHNHQLQJ�EHWDDO��NDQ�LN�]LHQ�ZDW�LN�QRJ�RYHU�KHE��0DDU�LN�
NDQ�GXV�QLHW�EHGHQNHQ�ZDW�HU�RYHU�WZHH�ZHNHQ�QRJ�RS�]RX�PRHWHQ�VWDDQ��RP�WH�NXQQHQ�
EHWDOHQ�ZDW�GDQ�DDQ�UHNHQLQJHQ�ELQQHQNRPW�́ �7DPDUD��³-D��HQ�LN�KHE�QD�GH�:613�ZHO�
HHQ�FXUVXV�JHKDG��PDDU�GDW�VODDW�HFKW�KHOHPDDO�QHUJHQV�RS��'DDU�KHE�LN�HFKW�QLNV�YDQ�
JHOHHUG�́ �'ULH�MDDU�ODQJ�KHHIW�GH�IDPLOLH�3LHW�QLHW�RP�KRHYHQ�NLMNHQ�QDDU�KXQ�LQNRPVWHQ�
HQ�XLWJDYHQ��(Q�QX�]H�KHW�EHKHHU�GDDURYHU�ZHHU�WHUXJ�KHEEHQ��VQDSSHQ�]H�QRJ�VWHHGV�QLHW�
KRH�]H�HHQ�¿QDQFLHHO�KXLVKRXGHQ�PRHWHQ�YRHUHQ��0LVVFKLHQ�ZHO�PLQGHU�GDQ�GDDUYRRU�
 EÉN MENS DIE HELPT

'DDURP�KHEEHQ�]H�RQODQJV�WRFK�PDDU�ZHHU�HHQ�EHURHS�JHGDDQ�RS�VFKXOGKXOSYHUOHQLQJ��
7RW�GH�JHPHHQWHOLMNH�6FKXOGGLHQVWYHUOHQLQJ��6'9��NUHJHQ�]H�JHHQ�WRHJDQJ�PHHU�RPGDW�
]H�PLQGHU�GDQ�YLMI�MDDU�JHOHGHQ�GH�:613�KHEEHQ�YHUODWHQ��1X�KHOSW�+XPDQLWDV�ELM�KHW�
EHKHHU�YDQ�GH�KXLVKRXGSRW��/RV�YDQ�GDW�KHW�±�QHW�DOV�YRULJH�NHHU�±�HHQ�SDDU�PDDQGHQ�
GXXUGH�YRRUGDW�KHW�LQNRPHQVEHKHHU��EHUKDXSW�RS�JDQJ�ZDV��NULMJHQ�7DPDUD�HQ�(GG\�
HHQ�VRRUW�YDQ�GpMj�YX�QX�GDW�JHUHJHOG�LV��³,N�ZHHW�QLHW�ZDDU�PLMQ�JHOG�QDDUWRH�JDDW��ZLH�
KHW�EHKHHUW�HQ�ZDW�HUPHH�JHGDDQ�ZRUGW�́ �]HJW�(GG\��%RYHQGLHQ�GRHW�+XPDQLWDV�DOOHHQ�
PDDU�KHW�EHKHHU�YDQ�KXQ�¿QDQFLsOH�KXLVKRXGHQ��(U�LV�QLHPDQG�GLH�GH�VFKXOGHQ�UHJHOW�RI�
]HOIV�GH�YUDDJ�VWHOW��LQ�KHW�JHYDO�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW��RI�(GG\�HQ�7DPDUD�ZHO�YHUDQW-
ZRRUGHOLMN�]LMQ�YRRU�GLH�VFKXOGHQ��=LM�VWRQGHQ�LPPHUV�RQGHU�EHZLQG�LQ�GH�SHULRGH�ZDDU-
LQ�GLH�DFKWHUVWDQGHQ�]LMQ�RQWVWDDQ��³,N�ZLO�HLJHQOLMN�LHPDQG�GLH�RQV�KHOSW�PHW�DOOHV�RS�
¿QDQFLHHO�YODN��1LHW�GH�ppQ�YRRU�GH�UHNHQLQJHQ��GH�YROJHQGH�YRRU�GH�RQGHUKDQGHOLQJHQ�
PHW�GH�VFKXOGHLVHUV�HQ�KHW�RS]HJJHQ�YDQ�DERQQHPHQWHQ��ZHHU�HHQWMH�YRRU�KHW�EHZLQG�HQ�
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QRJ�HHQ�DQGHU�YRRU�ZDW�DQGHUV��'DQ�UDDN�LN�VRZLHVR�KHW�VSRRU�ELMVWHU��(Q�LN�ZLO�]R�JUDDJ�
ZHWHQ�ZLH�GDW�GDQ�LV��GLH�SHUVRRQ�́ �EHVOXLW�(GG\��

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

'H�IDPLOLH�3LHW�ZLO�JUDDJ�HHQ�VFKXOGHQYULM�OHYHQ��=H�ZLOOHQ�HHQ�UHJHOLQJ�WUH̆HQ�YRRU�
GH�VFKXOGHQ�GLH�KHQ�UHFKWPDWLJ�WRHNRPHQ��'DQ�YROJW�UXVW�HQ�FRQWUROH�RS�KHW�¿QDQFLsOH�
IURQW��%RYHQGLHQ�]RXGHQ�(GG\�HQ�7DPDUD�RS�WHUPLMQ�KXQ�HLJHQ�¿QDQFLsOH�KXLVKRXGHQ�
ZLOOHQ�EHJULMSHQ�HQ�UXQQHQ��7DPDUD�ZLO�ERYHQGLHQ�HHQ�GLSORPD�KDOHQ��ZDDUPHH�]LM�
VWHYLJHU�LQ�KDDU�VFKRHQHQ�VWDDW�RS�GH�DUEHLGVPDUNW�YDQ�GH�WRHNRPVW��HHQ�0%2�GLSORPD�
LQ�GH�]RUJ��

HET PLAN VAN DE FAMILIE PIET

'H�IDPLOLH�3LHW�ZLO�KHW�OLHIVW�ppQ�YDVWH�¿QDQFLsOH�µVXSHUSURIHVVLRQDO¶�GLH�]H�NHQQHQ�YDQ�
QDDP�HQ�JH]LFKW��'LH�KHOSW�KHQ�RS�HHQ�WUDQVSDUDQWH�PDQLHU�ELM�KHW�EXGJHWWHUHQ��=RGDW�
(GG\�HQ�7DPDUD�NXQQHQ�]LHQ�HQ�YROJHQ�ZDW�HU�PHW�KXQ�JHOG�JHEHXUW��'DDUQDDVW�]RX�GLH�
SURIHVVLRQDO�HHQ�KDQWHHUEDUH�DIEHWDOLQJVUHJHOLQJ�PRHWHQ�WUH̆HQ�YRRU�GH�IDPLOLH�3LHW�
PHW�LQ�LHGHU�JHYDO�(VVHQW��GH�]RUJYHU]HNHUDDU�HQ�GH�VSRUWVFKRRO��6SHFLDOH�DDQGDFKW�LQ�
GDW�NDGHU�YUDDJW�GH�UHJHOLQJ�PHW�GH�%HODVWLQJGLHQVW��'LH�DFKWHUVWDQGHQ�]LMQ�RQWVWDDQ�LQ�
HHQ�ZHO�KHHO�ELM]RQGHUH�SHULRGH��ZDDULQ�7DPDUD�HQ�(GG\�LQ�GH�YHURQGHUVWHOOLQJ�OHHIGHQ�
GDW�LHPDQG�DQGHUV�±�GH�:613�EHZLQGYRHUGHU�±�WLMGHOLMN�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�
KXQ�¿QDQFLsQ�YDQ�]H�KDG�RYHUJHQRPHQ��+HW�LV�KHW�RQGHU]RHNHQ�ZDDUG�RI�GLH�YHUDQW-
ZRRUGHOLMNKHLG�YRRU�GH�RQWVWDQH�VFKXOGHQ�GH�EHZLQGYRHUGHU�NDQ�ZRUGHQ�DDQJHUHNHQG��
2I�DQGHUVRP��GH�IDPLOLH�3LHW�QLHW�NDQ�ZRUGHQ�DDQJHUHNHQG��+HW�DOOHUEHODQJULMNVWH�RS�GH�
�PLGGHO�ODQJH�WHUPLMQ�LV�GDW�GH]H�SURIHVVLRQDO�7DPDUD�HQ�(GG\�OHHUW�KXQ�HLJHQ�¿QDQFLsOH�
KXLVKRXGHQ�WH�YRHUHQ��%LMYRRUEHHOG�GRRU�]H�LQ�SURHISHULRGHV�]HOIVWDQGLJ�KXQ�¿QDQFLsOH�
KXLVKRXGHQ�WH�ODWHQ�UXQQHQ�HQ�]H�GDDUELM�WH�FRDFKHQ��2S�DIVWDQG�HQ�GLFKWELM��'LJLWDDO�HQ�
DQDORRJ��'H�SHUVRRQ�ZDDU�(GG\�HQ�7DPDUD�QDDU�RS�]RHN�]LMQ��LV�GXV�HHQ�VRRUW�VXSHUSUR-
IHVVLRQDO�PHW�]RZHO�¿QDQFLHHO�LQ]LFKW��RQGHUKDQGHOLQJVNZDOLWHLWHQ�DOV�MXULGLVFK�LV�RQGHU-
OHJG��(Q�GLH�VFKRXGHU�DDQ�VFKRXGHU�PHW�KHQ�KXQ�¿QDQFLsQ�GXXU]DDP�RS�RUGH�NULMJW�HQ�
KHQ�GH�FRPSHWHQWLHV�DDQOHHUW�RP�KXQ�HLJHQ�KXLVKRXGERHNMH�PDDQGHOLMNV�URQG�WH�NULMJHQ�

 DUURZAAM WERK

'H�¿QDQFLsQ�KHEEHQ�RS�GLW�PRPHQW�WRSSULRULWHLW��'DW�PDJ�GXLGHOLMN�]LMQ��0DDU�RP�LQ�
GH�WRHNRPVW�KXQ�KXLVKRXGHQ�RRN�QRJ�WH�NXQQHQ�GUDDLHQ�ZLO�7DPDUD�JUDDJ�HHQ�DQGHUH�
EDDQ��(HQWMH�ZDDU�]H�ODQJHU�LQ�GRRU�NDQ�GDQ�KDDU�EDDQ�LQ�GH�VXSHUPDUNW��'DDURP�JDDW�
]H�RS�]RHN�QDDU�HHQ�OHHU�ZHUN�WUDMHFW�LQ�GH�]RUJ��'DW�GRHW�]H�]HOI��0HW�EHKXOS�YDQ�HHQ�
YULHQGLQ�GLH�KDDU�&9�HQ�PRWLYDWLHEULHI�KHOSW�DDQ�WH�VFKHUSHQ��(U�]LMQ�DO�YHUVFKLOOHQGH�
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DGYHUWHQWLHV�HQ�ZHUYLQJVGDJHQ�ZDDU�7DPDUD�RS�DI�LV�JHJDDQ��=RQGHU�UHVXOWDDW�WRW�QX�
WRH��0DDU�]H�EOLMIW�SUREHUHQ��%LMYRRUEHHOG�GRRU�RRN�ELM�XLW]HQGEXUHDXV�ODQJV�WH�JDDQ��GLH�
QLHW�DOOHHQ�HHQ�EDDQ�KHEEHQ��PDDU�RRN�YDQXLW�GLH�EHWUHNNLQJ�PHQVHQ�RSOHLGHQ��+HODDV�LV�
GLH�DUEHLGVPDUNW�RS�NRUWH�WHUPLMQ�ZDW�JULOOLJ��PDDU�ELHGW�GLH�RS�ODQJH�WHUPLMQ�HHQ�JRHG�
SHUVSHFWLHI��

 

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN (KOSTEN)
EFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

De ideale route van Tamara en Eddy is legitiem in de zin dat zij een finan-

cieel probleem hebben, waar ze zelf niet meer uit komen en daarom een 

beroep doen op een professional die hen kan ondersteunen bij het oplossen 

daarvan. Maar hun verleden in de WSNP doet afbreuk aan die legitimiteit. 

Volgens de aangescherpte beleidsregels van de gemeente komen mensen 

die kort geleden met schone lei uit de WSNP zijn gestroomd, de eerste vijf 

jaar niet in aanmerking voor schuldhulp. Tamara en Eddy hebben aldus een 

beroep gedaan op (vrijwillige) budgetbeheer van Humanitas. De legitimi-

teit van de vraag van de familie Piet om schuldhulp kan mogelijk gevonden 

worden in het feit dat het belangrijkste deel van hun nieuwe schulden buiten 

hun invloedssfeer is ontstaan. 

 DOORbRAAK
��� ¿QDQFLsQ�RS�RUGH��QLHXZH
� VFKXOGHQ�EHYUDJHQ�HQ
� UHJHOHQ

                                      

 ZELF DOEN
��� OHHU�ZHUN�SOHN�]RHNHQ�LQ
� GH�]RUJ

 ONDERSTEuNEN
��� EXGJHWWHUHQ

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
��� DDQOHUHQ�RP�]HOIVWDQGLJ
� ¿QDQFLHHO�KXLVKRXGHQ�WH
 voeren 

PERSPECTIEF
VWDELHOH��]HOIVWDQGLJH�¿QDQ�
FLsOH�VLWXDWLH�HQ�ZHUN]HNHU�
KHLG



172 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 9 

De betrokkenheid van Tamara en Eddy bij het oplossen van hun problemen 

is groot in de door hen voorgestelde route. Want, ze willen er echt dicht 

bovenop zitten om te leren over financiën en het runnen van een financieel 

huishouden. Daarnaast is Tamara vastbesloten een duurzamere betrekking 

op de arbeidsmarkt te vinden. Om die reden. Of de oplossing die Eddy en 

Tamara voorstellen kosteneffectief is, valt te betwisten. Zij vragen nogal 

intensieve inzet en coaching van een zeer gekwalificeerde professional. 

Dat is waarschijnlijk op korte termijn een vrij relatief grote investering in de 

begeleiding van de familie Piet. En die kunnen zij zelf maar gedeeltelijk op-

brengen, vermoedelijk. Op de lange termijn kon dat wel eens een hele goede 

investering blijken. Mits Tamara en Eddy hun financiële huishouden dan 

daadwerkelijk zelfstandig kunnen runnen. Dan blijven ze wellicht voorgoed 

uit de draaideur van schuldhulpverlening en consorten. 

Vanuit de pilot Hemelse Modder is ongeveer 16 uur in de ideale route van 

Eddy en Tamara geïnvesteerd. Zij zijn tot nu toe nog niet toegelaten tot 

schuldhulpverlening. Een eerste stap. Ze hebben wel nog steeds budgetbe-

heer van Humanitas. Wat op zich goed loopt, maar waarvan Eddy en Tamara 

het gevoel hebben dat ze er nog steeds geen zicht op hebben en grip op 

krijgen. 

> REGULIERE ROUTE

De familie Piet kan vooralsnog geen toegang krijgen tot SDV van de ge-

meente. Daarom blijven ze bij Humanitas in budgetbeheer. Daar wordt als 

het goed is voorkomen dat schulden hoger oplopen. Het lukt hen vast en ze-

ker om op termijn ook afbetalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. 

Dat is niet hun taak en expertise, maar ze hebben inmiddels al meerdere 

brieven gestuurd naar schuldeisers om dat te bewerkstelligen. De reguliere 

route voorkomt verdere problemen door de budgettering (tijdelijk) over te 

nemen. Omdat dat door vrijwilligers gebeurt is dat erg kosteneffectief. De 

legitimiteit van deze route is eveneens gewaarborgd. Humanitas staat in 

verbinding met de gemeente, en is erkend als partner voor deze vorm van 

dienstverlening. De familie Piet heeft financiële problemen, waar zij zelf niet 

meer uit komen. Mede doordat zij moeite hebben met het runnen van een 

financieel huishouden. 
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De vraag of de schulden, die zijn ontstaan bij de Belastingdienst tijdens hun 

WSNP, wordt niet door Humanitas gesteld of onderzocht. De reguliere route 

is dus efficiënt en legitiem. Alleen de betrokkenheid van Eddy en Tamara 

bij het oplossen van hun financiële problemen en het aanleren van de juiste 

vaardigheden om dat in de toekomst te voorkomen, komt niet goed uit de 

verf in deze route. Tamara en Eddy zijn tijdelijk afhankelijk van de ondersteu-

ning van Humanitas, en hebben het gevoel dat ze niet goed genoeg weten 

wat er met hun geld gebeurt. Zij hebben na die periode van ondersteuning 

ook nog steeds niet de vaardigheden om hun huishoudboekje rond te kun-

nen krijgen. 

> NULALTERNATIEF

Als de familie Piet op geen enkele organisatie (vrijwillig of professioneel) 

een beroep zou kunnen doen voor ondersteuning, dan zouden hun schulden 

uit de hand kunnen lopen. Eddy en Tamara lopen al een maand achter met 

de huur. Met de ondersteuning van Humanitas zullen ze dat wel inlopen. Er 

komt immers voldoende geld binnen om orde op zaken te kunnen stellen. 

Maar dat kunnen Eddy en Tamara zelf niet. Dat hebben ze in het verleden 

wel bewezen. Niets doen zou uiteindelijk kunnen leiden tot bijvoorbeeld een 

huisuitzetting. En denk eens aan de effecten voor de kinderen van oplopen-

de spanningen over de financiën. Dat kost bijzonder veel geld. Niet alleen 

vanwege de directe kosten, maar juist vanwege de hulp en ondersteuning 

die daarna hoe dan ook in beeld komt. Bovendien is het niet legitiem om 

helemaal niet te helpen, als de familie Piet aangeeft dat ze er zelf niet meer 

uit komt. De gemeente is immers bij wet verantwoordelijk voor deze hulp-

verlening. Natuurlijk niet zonder wederkerige betrokkenheid en inzet van de 

burger die om die hulp vraagt. Door niet te helpen zou die betrokkenheid van 

de familie Piet kunnen verworden tot apathie.

bEOORDELING

Het nulalternatief is in deze situatie slecht voor de betrokkenheid van de 

familie Piet, die zij op dit moment wel degelijk tonen. Het is bovendien niet 

efficiënt op langere termijn en feitelijk ook niet te legitimeren. De reguliere 

route is op korte termijn erg kosteneffectief. In die zin dat vrijwilligers vast 

wel grip krijgen op de financiën van deze familie. Het is ook te legitimeren 

dat Eddy en Tamara niet meteen weer in de schuldhulpverlening komen, 
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nadat ze recent uit de WSNP zijn gekomen. Echter, een belangrijk deel van 

de nieuwe schulden is buiten hun invloed ontstaan. Daarom zou een uitzon-

dering mogelijk te legitimeren zijn. De route van de familie zelf vraagt om 

intensieve, dus dure, professionele begeleiding. Maar in die route dichten 

Eddy en Tamara zichzelf wel een veel grotere rol toe als het gaat om hun 

betrokkenheid bij het (duurzaam) oplossen van hun problemen. Daarvan is 

geen sprake in de reguliere route, die tijdelijk het beheer over hun inkomsten 

en uitgaven overneemt. 

BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          

IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  GEEN OVERZICHT, GEEN INZICHT EN GEEN INVLOED

De meest intrigerende observatie in de casus van deze familie is het feit 

dat er tijdens de WSNP voor hen min of meer onzichtbare betalingsachter-

standen zijn ontstaan bij de Belastingdienst als gevolg van teveel verstrekte 

Kindgebonden Budget en KOT. Deze werkten als een vliegwiel voor de situ-

atie waarin de familie Piet nu zit. Ze krijgen geen toegang tot schuldhulp van-

wege hun recente WSNP en het wordt van de familie verwacht dat zij hun 

teveel ontvangen toeslagen terugbetalen. De WSNP-bewindvoerder is niet 

verantwoordelijk voor de huishoudfinanciën van zijn clientèle. Ook de familie 

heeft het gevoel dat deze betalingsachterstanden buiten hun invloedssfeer 

zijn ontstaan. En op grondig financieel inzicht waren zij bij voorbaat al niet te 

betrappen. De vraag is of er meer mensen zijn die verkeerde verwachtingen 

hebben van hun WSNP-bewindvoerder en oprecht ten onrechte denken dat 

die ook over hun huishoudboekje waakt. 

2.  STANDAARD WSNP EN CIVIEL BEWIND?  

In het verlengde van bovenstaande dient ook de vraag zich aan, of dit te 

voorkomen was geweest. Eddy en Tamara hebben hun veranderingen 

telkens afgestemd met de WSNP-bewindvoerder. De gemeente heeft hen 

gedurende de WSNP begeleid met budgetteren. En toch is er iets fout 
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gegaan. Mogelijk was dit te voorkomen geweest, wanneer de familie niet 

alleen een WSNP-bewindvoerder, maar ook een civiel bewindvoerder 

had gehad gedurende de WSNP. Dan was die werkelijk verantwoordelijk 

geweest voor de financiën van de familie. Nu blijft dat in het midden. De 

gemeente budgetteert in opdracht van de WSNP-bewindvoerder. De WSNP-

bewindvoerder houdt toezicht op de regels die staan in de Faillissementswet 

(sollicitatieplicht, juiste boedelafdracht aan de schuldeisers etc.). Niets meer 

en niets minder. Eddy en Tamara waren uiteindelijk dus zelf verantwoordelijk 

voor hun Belastingaangifte, maar hadden daar geen weet van en al helemaal 

geen kijk op. Het is de vraag of vergelijkbare situaties zich ook bij andere 

mensen voordoen.

3.  OVERNEMEN IN PLAATS VAN AANLEREN

Of het nu gaat om budgettering of bewindvoering. Beide zijn voornamelijk 

gericht op het (tijdelijk) overnemen van de huishoudelijke financiën van 

huishoudens. Die huishoudens ‘leveren’ hun salaris in en hun facturen, en 

krijgen wekelijks zak- en kleedgeld voor boodschappen. Als ze een bijzonde-

re uitgave moeten doen, dienen ze daarvoor een verzoek in bij hun coach of 

bewindvoerder. Veelal hebben deze huishoudens na een periode van bewind 

of budgettering hun financiën weliswaar weer op orde, maar ze hebben nog 

steeds weinig besef van geld. De financiële hulpverlening neemt dus over, 

en verkleint de facto de financiële zelfredzaamheid van hun klanten. Daaraan 

zou meer aandacht kunnen worden besteed. 

4.  ONZICHTBARE DIENSTVERLENERS

Zowel de WSNP-bewindvoering in het verleden, als de budgettering toen-

tertijd en nu, vonden gevoelsmatig op grote afstand plaats. Het was de 

familie Piet onbekend welke persoon hun bewindvoerder was. Dat geldt 

in iets mindere mate voor de budgetcoaches die Eddy en Tamara hebben 

gehad. Daarvan wisten ze nog wel een naam en niet alleen de naam van 

het kantoor. Deze onpersoonlijke gang van zaken, heeft het voor Tamara en 

Eddy bemoeilijkt om betrokken te raken bij het oplossen van hun financiële 

problemen. Waardoor ze onderweg ook geen inzicht hebben kunnen krijgen 

in wat er precies gebeurde om hun financiën weer op de rit te krijgen.



176 ACTIEONDERZOEK HEMELSE MODDER Casus 9 

5.  ONBEGRIJPELIJKE SPECIALISMEN

Hadden Eddy en Tamara geweten dat een WSNP-bewindvoerder een andere 

verantwoordelijkheid heeft dan een civiele bewindvoerder die weer een 

andere verantwoordelijkheid heeft dan een schuldhulpverlener of een bud-

getcoach, dan hadden ze misschien wel voor een combinatie van civiel en 

WSNP-bewind gekozen. Dan hadden ze misschien ook beter begrepen dat 

hun huidige budgetcoach geen afbetalingsregelingen treft met schuldeisers. 

Die maakt slechts een plan om maandelijks aan de verplichtingen te kunnen 

voldoen, en voert dat samen met de familie uit. Verschillende partijen voe-

ren dus verschillende specialismen in financiële dienstverlening uit: civiel 

bewind, budgetteren, schuldhulp en schuldsanering (minnelijk of WSNP). 

Die zijn voor verschillende dingen verantwoordelijk. Maar het is de vraag of 

dat voor hun klanten wel zo helder is.

6.  ALERT PIEPSYSTEEM ZIT DICHTBIJ

De signalering van spanningen bij de familie Piet heeft heel goed gewerkt. 

Zowel op de kinderopvang als bij het Centrum Jong is alert gereageerd op 

signalen van Tamara. Die hebben ertoe geleid dat de familie nu de financiën 

op orde probeert te krijgen, en schulden niet verder opstapelen met alle 

gevolgen van dien. Signalering dichtbij werkte dus in dit geval.

7.  KINDGEBONDEN BUDGET

Het is te herleiden waar het mis is gegaan met de Kinderopvangtoeslag bij 

Eddy en Tamara. Zij zijn zelf geswitcht van kinderopvang naar oppasoma, die 

zij daarvoor af en toe wat toestopten. Hoewel ze het idee hebben dat goed 

te hebben afgestemd met de bewindvoerder, kunnen ze aanwijzen waar het 

spaak is gelopen. Dat geldt niet voor hun Kindgebonden Budget. Dat werd 

aanvankelijk “gewoon gestort” en enkele jaren later werd blijkbaar vastge-

steld dat het bedrag dat werd overgemaakt te hoog was.
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EEN MISKEND 
CHRONISCH 
ZIEKE EN EEN 
ONVERWERKT 
VERLEDEN

“ MISSCHIEN MOET IK NIET ZEuREN. 
MAAR HET KOST ME DE GROOTST 
MOGELIJKE MOEITE OM ROND 
TE KOMEN. HET ZIJN VOORAL DE 
ACHTERSTANDEN DIE IK NOG MOET 
WEGWERKEN. DIE KAN IK ER NIET bIJ 
HEbbEN. NIET FINANCIEEL EN NIET 
EMOTIONEEL.”

10
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bASISGEGEVENS

ACHTERNAAM

IDPLOLH�9DQ�.OHHI

HUISHOUDENSSAMENSTELLING

YURXZ�-DQLQH������PHW�ppQ�]RRQ��/DUV����

BETROKKEN INSTANTIES

8:9��EDVLVVFKRRO�'H�2FWDQW��&HQWUDDO�$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU��&$.���]RUJYHU]HNHUDDU��
=DDQV�0HGLVFK�&HQWUXP��SROLWLH��0((��SV\FKRORRJ

ANDERE BETROKKENEN

JHHQ
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SITuATIESCHETS (LEEFWERELD)

-DQLQH�YDQ�.OHHI�LV�ZHUNHOLMN�JHN�
RS�KDDU�]RRQ�HQ�ZLO�YRRU�KHP�
DOOHV�RS�RUGH�KHEEHQ��(HQ�NOHLQ�
EXUJHUOLMN�OHYHQWMH��GDW�LV�ZDW�]H�
ZLO��0DDU�GDW�OXNW�QLHW��-DQLQH�
OHHIGH�WRW�KDDU���VWH�HHQ�OHYHQ�
GDW�KDDVW�KHW�WHJHQRYHUJHVWHOGH�
LV�YDQ�ZDW�]H�YDQGDDJ�DPELHHUW��
*URRWV�HQ�PHHVOHSHQG��]R�]RX�HHQ�
EXLWHQVWDDQGHU�KDDU�WRHQPDOLJH�
OHYHQ�HHUGHU�EHRRUGHOHQ��-DQLQH�
ZRRQGH�LQ�=�ULFK��=H�JLQJ�RP�PHW�
NXQVWHQDDUV�HQ�ULMNHOXLVNLQGHUHQ��
'DDUQD�YHUKXLVGH�]H�WHUXJ�QDDU�
5RWWHUGDP��'DDU�EHJDI�]LM�]LFK�
RQGHU�GH�MHWVHW��$OV�VWHZDUGHVV�
YORRJ�]H�MDUHQODQJ�GH�ZHUHOG�RYHU�
HQ�VOLHS�]H�LQ�GH�PRRLVWH�KRWHOV��
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 HET ENE GAT MET HET ANDERE

:DW�HHQ�FRQWUDVW�PHW�KDDU�OHYHQ�YDQGDDJ��,Q�HHQ�NOHLQH�GRRU]RQZRQLQJ��$OOHHQ�PHW�KDDU�
��MDULJH�]RRQWMH�/DUV��,HGHUH�PDDQG�ZHHU�SORHWHUHQ�RP�URQG�WH�NRPHQ��³'H�ELHIVWXNNHQ�
KHE�LN�MDUHQ�JHOHGHQ�DO�YDQ�KHW�PHQX�JHKDDOG��(Q�QX�NRRN�LN�PHHVWDO�YRRU�WZHH�GDJHQ�́ �
-DQLQH�LV�VLQGV�HHQ�DDQWDO�MDUHQ�YROOHGLJ�DUEHLGVRQJHVFKLNW��=H�KHHIW�HHQ�LQNRPHQ�YDQ�
�����HXUR�SHU�PDDQG��9RRU�/DUV�NULMJW�]H�����HXUR�DOLPHQWDWLH�YDQ�]LMQ�YDGHU��9HUGHU�YHU-
GLHQW�]H�RQJHYHHU�����HXUR�SHU�PDDQG�ELM�PHW�KDDU�VFKRRQKHLGVVDORQ�DDQ�KXLV��,QFOXVLHI�
DOOH�WRHVODJHQ�NRPW�HU�PDDQGHOLMNV�]R¶Q������HXUR�QHWWR�ELQQHQ��1HW�]RYHHO�DOV�HHQ�NRVW-
ZLQQHQGH�WLPPHUPDQ��³'DW�]RX�HLJHQOLMN�JHQRHJ�PRHWHQ�]LMQ��0LVVFKLHQ�PRHW�LN�QLHW�
]HXUHQ��0DDU�KHW�NRVW�PH�GH�JURRWVW�PRJHOLMNH�PRHLWH�RP�URQG�WH�NRPHQ��+HW�]LMQ�YRRUDO�
GH�DFKWHUVWDQGHQ�GLH�LN�QRJ�PRHW�ZHJZHUNHQ��'LH�NDQ�LN�HU�QLHW�ELM�KHEEHQ��1LHW�¿QDQ-
FLHHO�HQ�QLHW�HPRWLRQHHO�́ �'H�HHUVWH�¿NVH�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQG�LV�RQWVWDDQ�ELM�GH�6RFLDOH�
9HU]HNHULQJVEDQN��69%���³,N�NUHHJ�HHQ�EULHI�ZDDULQ�VWRQG�GDW�LN�����HXUR�SHU�PDDQG�
.LQGJHERQGHQ�%XGJHW�NUHHJ��(Q�GDW�NUHHJ�LN�YHUYROJHQV�RRN�NHXULJ�RS�PLMQ�UHNHQLQJ��,N�
ZDV�KDUWVWLNNH�EOLM��ZDQW�LN�NRQ�GDW�JRHG�JHEUXLNHQ��0DDU�RS�HHQ�JHJHYHQ�PRPHQW�EOHHN�
ELM�HHQ�KHUEHUHNHQLQJ�GDW�GLH�����PDDU����KDG�PRHWHQ�]LMQ��7RHQ�KDG�LN�GXV�PHHU�GDQ�
�����HXUR�VFKXOG�ELM�GH�69%��,N�KDG�QRJ�QRRLW�HHUGHU�VFKXOGHQ�JHKDG��(Q�LN�YRQG�KHW�YHU-
VFKULNNHOLMN��(HQ�ORVHU�RI�]R��'DW�LN�HUJHQV�YDQDI�JOLMG��WHUZLMO�LN�HU�KHOHPDDO�QLNV�DDQ�NRQ�
GRHQ�́ �(U�ZHUG�-DQLQH�ZHOLVZDDU�HHQ�EHWDOLQJVUHJHOLQJ�DDQJHERGHQ��'HVRQGDQNV�JLQJ�
]H�KHW�HQH�JDW�PHW�KHW�DQGHUH�YXOOHQ�HQ�UDDNWH�]H�YHUVWULNW�LQ�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ�ELM�
YHUVFKLOOHQGH�LQVWDQWLHV�HQ�EHGULMYHQ��:DW�DO�YULM�VQHO�JHSDDUG�JDDW�PHW�LQFDVVREXUHDXV��

 ONDERNEMEN VOOR ERKENNING

'DDU�NRPW�ELM�GDW�-DQLQH�RS�GDW�PRPHQW�HHQ�NOHLQH�RQGHUQHPLQJ�EXLWHQVKXLV�DDQ�KHW�
RS]HWWHQ�ZDV��$OV�RQGHUGHHO�YDQ�HHQ�RQGHUQHPHUVQHWZHUN�YDQ�VWDUWHQGH�RQGHUQHPHUV��
GDW�ZHUG�JHIDFLOLWHHUG�GRRU�GH�JHPHHQWH��VWRUWWH�-DQLQH�]LFK�YRO�LQ�KHW�RQGHUQHPHUVFKDS��
³-H�ZLOW�MH�QLHW�LQ�KHW�FLUFXLW�YDQ�GH�]LHOLJH�PHQVHQ�YRHOHQ��,N�EHQ�ZHO�DIJHNHXUG��PDDU�
GDW�NDQ�LN�JHZRRQ�QLHW�DFFHSWHUHQ��$OV�MH����MDDU�EHQW�HQ�MH�EHQW�DO�DIJHVFKUHYHQ�GRRU�GH�
PDDWVFKDSSLM��GDQ�LV�GDW�QLHW�PDNNHOLMN��'DW�PRHW�MH�YHUEORHPHQ�́ �'H�]DDN�EXLWHQVKXLV�
LV�QLNV�JHZRUGHQ��$IJHORSHQ�PDDQG�EHWDDOGH�-DQLQH�KDDU�ODDWVWH�WHUPLMQ�YDQ�GH�µERHWH¶�
YRRU�GH�FRQWUDFWEUHXN�YDQ�GH�HLJHQDDU�YDQ�KDDU�EHGULMIVSDQG��(LJHQOLMN�JDDW�KHW�GH�ODDW-
VWH�ZHNHQ�KHHO�JRHG�PHW�GH�¿QDQFLsQ�YDQ�-DQLQH��'DDU�PRHW�]H�YHHO�PRHLWH�YRRU�GRHQ��
0DDU�]H�KHHIW�ELMQD�DOOH�EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ�ZHJJHZHUNW��(Q�DOV�]H�LQ�VWDDW�LV�RP�XLW�
KDDU�HLJHQ�EHGULMIMH�DDQ�KXLV�WZHHKRQGHUG�HXUR�SHU�PDDQG�PHHU�WH�YHUGLHQHQ��GDQ�KRHIW�
]H�QLHW�PHHU�LHGHU�GXEEHOWMH�RP�WH�GUDDLHQ��=H�PDJ�YDQ�KHW�8:9�WRW�����HXUR�SHU�PDDQG�
ELMYHUGLHQHQ�ERYHQRS�KDDU�DUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGVXLWNHULQJ��(Q�KHW�LV�QLHW�DOOHHQ�RP�KHW�
JHOG�WH�GRHQ��-DQLQH�ZLO�PHHGRHQ��(UNHQQLQJ��'DW�SXW�]H�YRRU�HHQ�GHHO�XLW�GH�]RUJ�YRRU�
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/DUV��0DDU�]H�ZLO�RRN�JUDDJ�HFRQRPLVFK�GHHOQHPHQ�DDQ�GH�VDPHQOHYLQJ��(Q�GDW�LV�]HNHU�
QLHW�KHW�HQLJH�WHUUHLQ�ZDDURS�-DQLQH�HUNHQQLQJ�ZLO��

 ERKENNING IN VOORZIENINGEN

2RN�ZDDU�KHW�KDDU�FKURQLVFKH�]LHNWH�EHWUHIW�ZLO�]H�GDW��(Q�GDW�]RHNW�-DQLQH�LQ�YRRU]LH-
QLQJHQ��SRWMHV�YRRU�FKURQLVFK�]LHNHQ�ELMYRRUEHHOG��-DQLQH�KHHIW�RS�KDDU�WZDDOIGH�HHQ�
]HOG]DPH�UHVLVWHQWH�EDFWHULsOH�LQIHFWLH�RSJHORSHQ��'LH�]LW�LQ�KHW�O\PIHVWHOVHO�HQ�ZRUGW�
DDQJHZDNNHUG�GRRU�NOHLQH�ZRQGMHV��'DDUGRRU�NULMJW�]H�PHHUGHUH�NHUHQ�SHU�MDDU�ZRQG-
URRV�LQ�KDDU�EHHQ��³1HW�DOV�03�%DONHQHQGH�HHQ�DDQWDO�MDUHQ�WHUXJ�́ �:RQGURRV�LV�KHHO�
JHYDDUOLMN��KHW�NDQ�GRGHOLMN�]LMQ��$OV�-DQLQH�ZRQGURRV�NULMJW��LV�]H�RQJHYHHU�HHQ�PDDQG�
YROOHGLJ�XLW�GH�UXQQLQJ��'DQ�OLJW�]H�RS�EHG��%RYHQGLHQ�LV�]H�KDUWSDWLsQW��'DDUYRRU�ZRUGW�
]H�KHHO�ELQQHQNRUW�JHRSHUHHUG��0DDU�HFKW�HUNHQQLQJ�NULMJW�]H�QLHW�YRRU�KDDU�FKURQLVFKH�
DDQGRHQLQJHQ��2QODQJV�YURHJ�]H�ELMYRRUEHHOG�HHQ�ELMGUDJH�YRRU�FKURQLVFK�]LHNHQ�DDQ�
ELM�KHW�&HQWUDDO�$GPLQLVWUDWLHNDQWRRU��&$.���'DW�KDG�YHHO�RPKDQGHQ��2P�WH�NXQQHQ�
EHRRUGHOHQ�RI�-DQLQH�LQ�DDQPHUNLQJ�NZDP��ZLOGH�KHW�&$.�YDQ�KDDU�'%&�FRGHV�KHE-
EHQ�YDQ�GH�EHKDQGHOLQJHQ�GLH�]H�KDG�RQGHUJDDQ�LQ�KHW�=DDQV�0HGLVFK�&HQWUXP��$OOHHQ�
GLH�ZLOGH�GH�]RUJYHU]HNHUDDU�KDDU�QLHW�JHYHQ��9DQZHJH�GH�EHVFKHUPLQJ�YDQ�KDDU�HLJHQ�
SULYDF\��-DQLQH�LV�WRHQ�PDDU�QDDU�GH�DGPLQLVWUDWLH�YDQ�KHW�]LHNHQKXLV�JHJDDQ��³(HQ�UDUH�
WRHVWDQG��9HHO�JHGRH��(Q�KHW�KHHIW�DOOHHQ�PDDU�HHQ�DIZLM]LQJ�RSJHOHYHUG�́ �1X�KHOSW�0((�
-DQLQH�KLHUPHH��

 EMOTIONELE ERKENNING

,Q�GH�GHUGH�SODDWV�LV�HU�QRJ�LHWV�YHHO�EHODQJULMNHU�ZDDUYRRU�-DQLQH�HUNHQQLQJ�ZLO��=H�LV�
RS�KDDU���GH��WRHQ�]H�QHW�HHQ�GDJ�ZHHU�LQ�1HGHUODQG�ZRRQGH��VODFKWR̆HU�JHZRUGHQ�YDQ�
JHZHOG��-DQLQH�KHHIW�GDDUYDQ�DDQJLIWH�JHGDDQ��0DDU�GH�]DDN�LV�VWXNJHORSHQ��³,N�GDFKW�
GDW�LN�HU�YDQDI�ZDV��0DDU�QX�LN�RXGHU�ZRUG��PRHW�LN�HU�VWHHGV�ZHHU�DDQ�GHQNHQ�́ �=H�KXLOW��
-DQLQH�]RX�JUDDJ�OHUHQ�RPJDDQ�PHW�GDW�WUDXPD��=H�LV�ELMQD����MDDU�RQGHU�EHKDQGHOLQJ�
JHZHHVW�YDQ�HHQ�SV\FKRORRJ��0DDU�GH]H�JHEHXUWHQLV�LV�GDDU�QRRLW�WHU�VSUDNH�JHNRPHQ�DOV�
HHQ�KHHO�EHODQJULMN�WUDXPD��RI�DOV�GRRUEUDDN��'DDU�NRPW�-DQLQH�QX�SDV�DFKWHU��/RV�YDQ�
DOOHV�LV�-DQLQH�GROJHOXNNLJ�PHW�/DUV��³(Q�LN�EHQ�HFKW�KHHO�EOLM�PHW�]LMQ�QLHXZH�EDVLV-
VFKRRO��'DDU�LV�HHQ�ERHO�RP�WH�GRHQ�JHZHHVW��PDDU�ZDW�LV�KHW�QX�PRRL�JHZRUGHQ��'DW�
QHHPW�RRN�ZHHU�HHQ�]RUJ�ZHJ��/DUV�]LW�GDDU�JRHG�́

PERSOONLIJK PERSPECTIEF

+HW�SHUVSHFWLHI�ZDDU�-DQLQH�YRRU�]LFK]HOI�QDDU�VWUHHIW��LV�HHQ�JHUHJHOG�OHYHQ�VDPHQ�PHW�
KDDU�]RRQWMH��'LH�UXVW�KHHIW�]H�]HOI�DO�JRHGGHHOV�EHUHLNW�RS�KHW�JHELHG�YDQ�HHQ�DDQWDO�
EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ�HQ�MXULGLVFKH�FRQÀLFWHQ��'LH�KHHIW�]H�RSJHORVW�RI�ODWHQ�UXVWHQ�
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HET PLAN VAN DE FAMILIE VAN KLEEF

-DQLQH�KHHIW�EHKRHIWH�DDQ�PHHU�LQNRPVWHQ��1LHW�YHHO��PDDU�LHWV�PHHU�VSHHOUXLPWH��
'DDUQDDVW�ZLO�]H�KDDU�IUXVWUDWLHV��GLH�ZRUGHQ�YHURRU]DDNW�GRRU�KDDU�PRHL]DPH�YHUKRX-
GLQJ�PHW�EXUHDXFUDWLH�YDQ�RYHUKHGHQ�HQ�EHGULMYHQ��YHUPLQGHUHQ��7HQVORWWH�PRHW�]H�GDW�
WUDXPD�XLW�KHW�YHUOHGHQ�YHUZHUNHQ��

 MEER INKOMSTEN

'H�PHHVW�NDQVULMNH�HQ�ERYHQGLHQ�DDQWUHNNHOLMNH�PDQLHU�±�ZDQW��-DQLQH�GRHW�KHW�]HOI�±�
RP�PDDQGHOLMNV�WXVVHQ�GH�����HQ�����HXUR�PHHU�WH�YHUGLHQHQ��LV�GDW�]H�PHHU�NODQWHQ�
ZHUIW�YRRU�KDDU�EHGULMIMH�DDQ�KXLV��'DDUYRRU�ZLO�-DQLQH�WZHH�DFWLHV�RQGHUQHPHQ��7HQ�
HHUVWH�JDDW�]H�SUREHUHQ�HHQ�ZHEVLWH�WH�ODWHQ�ERXZHQ�±�RI�PHW�RQGHUVWHXQLQJ�WH�ODWHQ�
ERXZHQ�±�GLH�GH�XLWVWUDOLQJ�KHHIW�GLH�]LM�ZLO�YRRU�KDDU�EHGULMI��=H�YUDDJW�LQ�LHGHU�JHYDO�
GH�]RRQ�YDQ�GH�EXXUPDQ��GLH�KDQGLJ�LV�PHW�VLWHV��(Q�YLD�7ZLWWHU�GRHW�]H�HHQ�RSURHS�YRRU�
ZDW�KXOS�GDDUELM��'DDUQD�ZLO�]H�GLH�ZHEVLWH�GHOHQ�YLD�VRFLDOH�PHGLD��2P�LQ�GH�EXXUW�PHHU�
EHNHQGKHLG�HQ�EHNHQGHQ�WH�RQWPRHWHQ�ZLO�]H�JUDDJ�HHQ�SDDU�NHHU�HHQ�JUDWLV�ZRUNVKRS�LQ�
KHW�ZLMNFHQWUXP�JHYHQ��9RRU�EXXUWEHZRQHUV�
 RELATIVEREN EN ANDERS CORRESPONDEREN

-DQLQH�UHDOLVHHUW�]LFK�GDW�]H�GH�UHVW�YDQ�KDDU�OHYHQ�QRJ�WH�PDNHQ�]DO�KHEEHQ�PHW�DGPL-
QLVWUDWLH�HQ�EXUHDXFUDWLH�YDQ�RYHUKHGHQ�HQ�EHGULMYHQ��$OV�KDDU�GDW�RYHUNRPW��GDQ�NRVW�
KHW�KDDU�KHHO�YHHO�QHJDWLHYH�HQHUJLH�RP�GDW�RS�WH�ORVVHQ��-DQLQH�ZRUGW�ERRV�HQ�JLIWLJ�DDQ�
GH�WHOHIRRQ��=H�WDUW�KHW�EXUHDXFUDWLVFKH�V\VWHHP�YDQ�GH�WHJHQSDUWLM�WRW�KHW�XLWHUVWH��0DDU�
GDW�OHYHUW�HLJHQOLMN�DOOHHQ�PDDU�PHHU�IUXVWUDWLH�RS�YRRU�]LFK]HOI��'DDURP�YUDDJW�-DQLQH�
DDQ�HHQ�YULHQG�RI�YULHQGLQ�RP�KDDU�LQ�KHW�YHUYROJ�WH�RQGHUVWHXQHQ�ELM�GLH�FRUUHVSRQGHQ-
WLH��%LMYRRUEHHOG�PHW�DGYLHV��RI�RP�VWRRP�DI�WH�EOD]HQ�YyyUGDW�]H�FRQWDFW�RS�JDDW�QHPHQ��
'H�FRUUHVSRQGHQWLH�PHW�GLH�EHGULMYHQ�HQ�LQVWHOOLQJHQ�GRHW�]H�YHUYROJHQV�]RYHHO�PRJH-
OLMN�SHU�H�PDLO��'DQ�NDQ�-DQLQH�JRHG�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�]H�QRGLJ�KHHIW��YRRUNRPW�]H�
UHFKWVWUHHNVH�FRQIURQWDWLH�HQ�KHHIW�]H�DOWLMG�UHIHUHQWLH�YDQ�KHW�FRQWDFW��9HUGHU�JDDW�0((�
JHZRRQ�GRRU�PHW�GH�DDQYUDDJ�YDQ�HHQ�WRHODJH�YRRU�FKURQLVFK�]LHNHQ�ELM�KHW�&$.�

 SLUITSTUK EN DOORBRAAK

7HQVORWWH�KHHIW�-DQLQH�KDDU�WUDXPDWLVFKH�HUYDULQJ�RS�KDDU���GH�QRRLW�NXQQHQ�YHUZHU-
NHQ��2PGDW�HU�JHHQ�UHFKW�DDQ�JHGDDQ�LV�GRRU�KHW�RSHQEDDU�PLQLVWHULH�HQ�KDDU�RPJH-
YLQJ��YLQGW�RI�YRHOW�-DQLQH��=H�KHHIW�KHW�JHYRHO�GDW�KDDU�]DDN�GRRU�GH�SROLWLH�QRRLW�JRHG�
LV�XLWJHUHFKHUFKHHUG��0HGH�GRRU�GDW�JHYRHO�KHHIW�]H�KHW�QRRLW�HHQ�SOHN�NXQQHQ�JHYHQ��
=H�KHHIW�KHW�ZHJJHVWRSW��'DDURP�JDDW�]H��YLD�+HPHOVH�0RGGHU��FRQWDFW�RSQHPHQ�PHW�
GH�SROLWLH��=LM�NXQQHQ�PRJHOLMN�YHUWHOOHQ�RI�HQ�KRH�-DQLQH�PHW�GH�SROLWLH�RYHU�GH]H�]DDN�
NDQ�SUDWHQ��'DQ�]LMQ�HU�WZHH�RSWLHV�����'H�SROLWLH�SDNW�GH�VWUDI]DDN�ZHHU�RS�HQ�EUHQJW�
-DQLQH�LQ�FRQWDFW�PHW�LHPDQG�GLH�KDDU�NDQ�KHOSHQ�PHW�GH�YHUZHUNLQJ�YDQ�GLW�VSHFL¿HNH�
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W\SH�VODFKWR̆HUVFKDS��2I����'H�SROLWLH�FRQVWDWHHUW�GDW�HU�VWUDIUHFKWHOLMN�QLHW�YHHO�PHHU�
XLWJHKDDOG�NDQ�ZRUGHQ��YDQZHJH�EHZLMV�RI�YHUMDULQJ��PDDU�YHUZLMVW�-DQLQH�ZHO�GRRU�
QDDU�LHPDQG�GLH�KDDU�NDQ�KHOSHQ�PHW�YHUZHUNLQJ��%HLGH�VFHQDULR
V�]RXGHQ�KDDU�NXQQHQ�
KHOSHQ�ELM�KHW�YHUZHUNHQ�YDQ�KDDU�WUDXPD� 

 DOORbRAAK
��� GH�HHUVWH�VWDS�]HWWHQ�LQ
� KHW�YHUOHGHQ�HHQ�SOHN
� JHYHQ��WUDXPD�

                                      

 ZELF DOEN
��� EHWDOLQJVDFKWHUVWDQGHQ
� ZHJZHUNHQ
��� PHHU�LQNRPVWHQ�JHQHUHUHQ
��� DQGHUV�RPJDDQ�PHW�
� EXUHDXFUDWLH��
� DGPLQLVWUDWLH

 ONDERSTEuNEN

 OPLOSSEN/

 bEHANDELEN
��� SV\FKRORJLVFKH�EHKDQGH�
� OLQJ���WUDXPDYHUZHUNLQJ�

PERSPECTIEF
µJHUHJHOG¶�OHYHQWMH�VDPHQ�PHW�
]RRQWMH

ROUTES LANGS DE MEETLAT:  
LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID EN 
KOSTENEFFECTIVITEIT

> IDEALE ROUTE

In de ideale route van Janine is zij zelf aan zet. Zij boort netwerken en mo-

gelijkheden aan om extra geld te verdienen, op eigen kracht. Zij vraagt een 

vriendin voor morele support bij administratief en bureaucratisch onge-

noegen. En past ook haar communicatie met instanties en bedrijven aan; 

dat gaat ze alleen nog via e-mail doen. Tot nog toe doet ze geen beroep op 

voorzieningen. Behalve op het buurthuis. Daar wil ze primair als burger cq. 

ondernemer andere buurtbewoners een leuke avond bezorgen. In de hoop 

daar secundair meer bekendheid mee te krijgen. Daarom kan de route van 

Janine als betrokken worden gekwalificeerd. De overheid hoeft hier dan ook 

geen legitimiteit aan te verschaffen. Want, Janine doet daar geen beroep 

op. Of haar route ook kostenefficiënt is voor Janine moet natuurlijk blijken. 

Maar voor de overheid is die dat zeker. Janine is van plan zich minder vast 
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te bijten in bureaucratische twisten over voorzieningen. Waar het gaat om 

het verwerken van haar trauma doet Janine een beroep op de politie – op 

de overheid dus. Dat is in een rechtsstaat natuurlijk legitiem. Mogelijk leidt 

dat contact ertoe dat Janine ofwel haar recht alsnog kan halen, ofwel zij 

zich definitief realiseert dat dat niet (meer) kan, om daarna haar trauma een 

plek te kunnen geven. Dat is kosteneffectiever dan zonder die stap naar een 

psycholoog of therapeut te stappen.

Vanuit Hemelse Modder is ongeveer 16 uur in de oplossing van de familie 

Van Kleef geïnvesteerd. Vooral om een overzicht aan te brengen van alle 

grotere en kleinere problemen, en die samen te prioriteren en relativeren. 

Om vervolgens een plan te maken. Er is inmiddels iemand die Janine wil hel-

pen met haar site; kosteloos. Het contact met de politie is gelegd. Bovendien 

wordt Janine binnenkort drie weken opgenomen in het ziekenhuis.

> REGULIERE ROUTE

Janine heeft de reguliere route voor haar emotionele problemen volledig 

benut. Ze is 20 jaar lang behandeld door een psycholoog. Maar had nog 

steeds het gevoel dat er iets niet afgesloten is, als het gaat om haar emoti-

onele problemen. Dat begint en eindigt met de erkenning of afronding voor 

wat haar is aangedaan in haar jeugd. Daar is geen ‘reguliere’ route voor. Dit 

misdrijf verjaart na 15 jaar. Dus is er geen ‘gewone’ ingang tot de politie. Dat 

is in juridische zin een feit. Als Janine haar geldproblemen had voorgelegd 

bij een organisatie die helpt bij budgetteren, dan hadden ze haar geholpen 

met minder geld uitgeven. Dat had Janine misschien goed gedaan in haar 

portemonnee, maar niet in haar wens om een eigen economische positie te 

verwerven. Kortom: dat had haar betrokkenheid bij de samenleving niet veel 

goed gedaan. En mogelijk haar emotionele problemen verdiept. Omdat ze 

zich dan “in het circuit van de zielige mensen” zou wanen. Die budgethulp 

was waarschijnlijk wel door vrijwilligers uitgevoerd. De reguliere route zou 

Janine misschien ook meer grip op haar leven opgeleverd hebben in finan-

cieel opzicht. Tegen weinig kosten. Maar omdat ze nog steeds het gevoel 

zou hebben dat ze miskend is, én ze geen noemenswaardige economische 

rol zou spelen, schiet de reguliere route vooral op betrokkenheid tekort. Qua 

legitimiteit en kosteneffectiviteit is met de reguliere route niets mis. 
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> NULALTERNATIEF

Als Janine door niemand ondersteund zou worden, zou ze zich nog verder 

hebben vastgebeten in de bureaucratie. Zonder of met weinig resultaat. 

Behalve dan oplopende frustraties bij zichzelf. Is het legitiem om niets te 

doen voor Janine? Jazeker. Janine heeft genoeg inkomen om met Lars rond 

te komen. En ze is slim genoeg om haar eigen zaken te regelen. Ze heeft haar 

betalingsachterstanden zelf weggewerkt. En het misdrijf waarvan ze slacht-

offer was verjaart na 15 jaar. Dus daar kan de politie waarschijnlijk zelf niets 

mee. Wat doet dat met Janine’s betrokkenheid bij het oplossen van haar 

problemen? Waarschijnlijk zou zij op een negatieve manier betrokken raken; 

misschien apathisch worden van al die nullen op het rekest. De kosteneffec-

tiviteit van niets doen is vermoedelijk lager dan Janine even te helpen met 

een paar dingen voor haar onderneming en haar toegang tot politie. Want, 

zij zou blijven zoeken naar maatschappelijke en strafrechtelijke erkenning via 

de verkeerde wegen: via het blijven aanvragen van voorzieningen, toeslagen 

et cetera. En mogelijk zouden haar emotionele problemen daardoor ver-

diepen, waarna ze weer een aantal jaren (langer) bij een psycholoog moet 

worden behandeld. 

bEOORDELING

Het verschil tussen de aannemelijke reguliere route en de route die Janine 

zelf voor ogen heeft, wordt gemaakt door haar betrokkenheid bij die route. 

En haar betrokkenheid met de samenleving die daaruit ontspruit. Wat betreft 

kosteneffectiviteit en legitimiteit kunnen deze routes gelijk beoordeeld 

worden. Alleen in de route van Janine, speelt zij zelf met al haar talenten en 

(haalbare) wensen een grote rol. Hij is misschien minder praktisch en zeker, 

maar voor Janine de moeite waard omdat zij daardoor weer mee kan doen.

 
BEOORDELING   IDEALE ROUTE   REGULIERE ROUTE  NULALTERNATIEF 

legitimiteit            

betrokkenheid           

kosteneffectiviteit          
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IDENTIFICATIE & ANALYSE

1.  OVERZICHT = INZICHT

Het samen produceren van een overzicht van alle problemen en obstakels 

helpt om daarin inzicht te krijgen. Inzicht in welke problemen het belangrijkst 

zijn, hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke problemen he-

lemaal niet belangrijk zijn of zelfs geen probleem. Om vervolgens te bepalen 

wat de juiste oplossingsstrategie is en wie daar een rol in speelt. Dit klinkt 

heel logisch. Toch is er niemand die dat overzicht produceerde met Janine. 

Er is ook geen instantie die zich hierin heeft gespecialiseerd, of hiervoor 

verantwoordelijk is. Dit overzicht heeft Janine het inzicht gegeven waarom 

ze zich aan de ene kant vastbeet in instanties en bureaucratisch ongenoe-

gen, om aan de andere kant de wond van haar trauma open te laten. En ze 

heeft het heft in eigen hand genomen om zelf meer inkomsten te generen in 

plaats van te zoeken naar potjes en toelagen. Dit mechanisme kan versterkt 

worden door voorin de keten overzicht (en inzicht) te produceren.

2.  ERKENNING BUITEN DE VOORZIENING

Janine wil erkenning. Als moeder, als ondernemer en als mens. In het 

verleden pakte ze haar ondernemerschap – als chronisch zieke – te groots 

op, waardoor het mislukte. Als mens voelt ze zich miskend door een trauma-

tische ervaring van heel lang geleden. Om die reden is ze al jaren op zoek 

naar erkenning. Die zocht ze tot voor kort in voorzieningen en in strijd met 

instanties en bedrijven. Janine is niet de enige die een beroep doet op een 

voorziening of toeslag omdat ze erkenning zoekt. Dat lukt dan vaak niet. 

Zouden er ook andere manieren zijn om die erkenning te realiseren? Wat is 

de vraag achter de aanvraag?

3.  WAAROM DUURT HET ALTIJD ZO LANG VOORDAT JE “NEE” HOORT?

Ambtelijke molens draaien traag. Maar is dat nog wel nodig? Janine gaf aan 

dat “het ergste van dat telkens “nee” horen, het feit is dat je daar eerst vier 

maanden op moet wachten. Waarom kan dat niet meteen?” Terechte vraag. 

Beslissingen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van voorzieningen 

zou in het huidige digitale tijdperk sneller moeten kunnen. Dat bewijst 

bijvoorbeeld de afdeling Schulddienstverlening (SDV) van de gemeente. 

Binnen twee weken heb je antwoord of een intake. Het belangrijkste ar-

gument voor die lange doorlooptijd is zorgvuldigheid. Maar snelheid is 
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ook belangrijk voor mensen: weten waar je aan toe bent. Kunnen die twee 

uitgeruild worden? Moeten we wel zorgvuldigheid inleveren ten koste van 

meer snelheid? Of kunnen we met veel procedures vanwege ICT inmiddels 

veel sneller aan een volledige informatiepositie komen zodat zorgvuldigheid 

gewaarborgd blijft?

4.  RELATIVEREN OF PROBLEMATISEREN?

In het algemeen legitimeren hulpverleners en consulenten hun inzet, of 

de voorziening, door het problematiseren van de situatie waarin iemand 

verkeert. Janine zou bijvoorbeeld aangeven dat ze moeilijk kan rondko-

men, en een budgetbeheerder problematiseert haar huishoudboekje zodat 

het legitiem is dat zij budgethulp krijgt. Er zal minder snel een probleem 

worden gerelativeerd. Terwijl dat er bij Janine toe heeft geleid dat de kern 

van haar emotionele situatie naar boven kwam. En bovendien dat zij weer 

fiducie kreeg in haar ondernemerschap, maar dan in veel kleinere omvang. 

Empatisch relativeren is misschien wel een net zo belangrijke competentie 

voor een professional als methodisch problematiseren. Alleen daar krijgt 

geen professional voor betaald op dit moment. 

5.  ALS JE ERGENS GOED IN BENT, KUN JE DAT DAN INBRENGEN IN DE BUURT

Er zijn veel kleine zelfstandigen zoals Janine. Professionals die iets heel 

goed kunnen en mogelijk zelfs particuliere klanten hebben. Bijvoorbeeld 

Janine die veel weet van lichaamsverzorging. Of een belastingadviseur voor 

particulieren die alle ins and outs kent van de nieuwste belastingmaatrege-

len. Een timmerman die mensen kan leren met gipsplaten om te gaan in hun 

nieuwe casco woning. Deze zelfstandige professionals zouden mogelijk hun 

vak over kunnen brengen aan buurtbewoners. In een publieke locatie in de 

buurt. Primair om een ander iets moois te leren, waar zij zelf goed in zijn. 

Secundair omdat dat er mogelijk toe kan leiden dat mond op mond reclame 

voor hun professionaliteit ontstaat. Deelnemers aan die kosteloze buurt-

workshops werken overdag, en hebben wel eens een timmerman nodig. 

Burgerschap en ondernemerschap vullen elkaar aan. Vanuit welbegrepen 

eigenbelang. Janine ziet het helemaal zitten. De welzijnsinstelling stelt zich 

tot nu toe wat gereserveerd op bij dit type initiatieven. Dat zou niet nodig 

moeten zijn. Temeer omdat een groot deel van de zelfstandige professionals 

het zwaar heeft.
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6.  ONTREGELENDE VOORZIENINGEN DOOR AFSTANDELIJKE OVERHEDEN

Janine’s financiële problemen zijn begonnen met een te hoge toelage van de 

Belastingdienst/Toeslagen in verband met het Kindgebonden Budget. En zij 

is niet de eerste die daardoor in de problemen komt. Bij haar heeft dat ertoe 

geleid dat haar financiële huishouden helemaal ontregeld raakte. Temeer 

omdat ze nog nooit schulden of achterstand had gehad, raakte ze in paniek. 

Daarom is een zorgvuldige intake op basis van actuele gegevens essentieel, 

voordat de voorziening wordt toegewezen. Janine gaf aan “dat ze opeens 

een brief kreeg waarin stond dat ik die toelage zou krijgen.” Ze was daar aan-

vankelijk heel blij mee. Maar wat haar had moeten helpen bij een gezonde 

financiële huishouding, heeft juist het omgekeerde bereikt. Om die zorgvul-

digheid te verbeteren, of op zijn minst de responsiviteit van de uitvoerende 

instantie, is de uitvoering van het Kindgebonden Budget onder te brengen 

bij een organisatie die dichter op de burger zit; de gemeente.  

7.  TOEGANG TOT VOORZIENINGEN OF TOEGANG TOT NETWERKEN INZETTEN

Professionals werken met voorzieningen. Soms zijn zij zelf die voorziening. 

Een andere keer verstrekken ze die voorziening. Vaak verwijzen ze ook door 

naar een andere voorziening, als een vraag van een burger aan de verkeerde 

professional is gesteld. Professionals beschikken zelf over netwerken. Maar 

het inzetten van die netwerken voor hun cliënten of voor burgers gebeurt 

niet stelselmatig. Dat komt voor een groot deel omdat voorzieningen nu 

eenmaal via loketten en intakes legitiem kunnen worden verkregen. Maar 

in sommige gevallen is er geen voorziening voor een probleem, maar wel 

een oplossing. Bijvoorbeeld iemand die wil helpen bij het maken van een 

website. Of is er geen toegang meer tot een instantie, bijvoorbeeld omdat 

een misdrijf verjaard is. Dan is het inzetten van een netwerk, rechtstreeks 

voor een cliënt, heel belangrijk. Dat heeft Janine de mogelijkheid gegeven 

om toch met de politie te kunnen praten. En ondersteund te worden door 

iemand met haar website. Als wij van onze burgers verwachten dat zij hun 

netwerk in de toekomst beter benutten voor het oplossen van hun proble-

men, zou het dan ook geen gemeengoed moeten worden dat je als profes-

sional je netwerk daarvoor inzet? 
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8.  VAN WIE IS MIJN PRIVACY?

 Toen Janine een financiële toelage bij het CAK wilde aanvragen, heeft ze 

daarvoor hemel en aarde moeten bewegen. Niet omdat ze het aanvraagfor-

mulier niet begreep, of omdat haar eigen administratie niet op orde was. 

Nee, anderen wilden haar privacy beschermen tegen zichzelf. Het CAK wilde 

graag weten wat de DBC-code was van de hartoperatie die Janine had on-

dergaan in het Zaans Medisch Centrum. Die is gebruikt door het ziekenhuis 

om de operatie bij de verzekeraar te declareren. Maar de verzekeraar wilde 

die code niet afstaan aan Janine, vanwege haar eigen privacy. De vraag 

dringt zich op: van wie is mijn privacy? Als Janine wil dat artsen, verzeke-

raars of andere professionals gegevens met haar delen omdat zij die met 

anderen wil delen – in haar belang – dan moet dat toch gebeuren?
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Met dank aan alle gezinnen 

en professionals die aan het 

onderzoek wilden meedoen.
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Het maatschappelijke domein gaat grootscheeps veranderen de 

komende jaren. Gemeenten krijgen te maken met omvangrijke 

decentralisaties. Dat vraagt om nieuwe wetten, heldere financiële 

afspraken, beleidsvrijheid voor gemeenten en een andere 

organisatie. Maar dat is volgens Zaanstad niet het enige. Minstens 

zo belangrijk is een andere benadering van burgers die gebruik 

maken van zorg en dienstverlening. Om erachter te komen hoe 

die benadering kan worden vormgegeven heeft het Instituut 

voor Publieke Waarden actieonderzoek gedaan in tien Zaanse 

huishoudens met meervoudige problemen. Dat heeft geleid tot 

indringende inzichten die helpen een brug te slaan tussen de 

leefwereld van burgers met problemen en de systeemwereld van 

zorg en sociale zekerheid.

Eelke Blokker (1980) is onderzoeker en medeoprichter van het Instituut voor 

Publieke Waarden (IPW). Het IPW verbetert de operatie van de publieke zaak op 

basis van kennis die voortkomt uit de praktijk. Naast het produceren van kennis, 

gaat het IPW tijdens haar onderzoek al meteen op zoek naar oplossingen voor de 

problemen die ze analyseert. Dat doet ze door middel van actieonderzoek: een 

methode waarin interventie en reflectie hand in hand gaan. Door uitvoering en 

onderzoek structureel te verweven creëert IPW een leeromgeving waarin niet 

alleen wordt onderzocht of iets werkt, maar vooral ook antwoord wordt gegeven 

op de vragen hoe en waarom dat zo is.


