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Sociaal Hospitaal

It takes a city to solve debt, zo luidt het mantra van het Schuldenlab 070. Met het Schuldenlab 070 bundelt de gemeen-

te Den Haag de krachten met maatschappelijke partners om haar bewoners sneller uit de schulden te helpen én te 

houden. In de vorige editie van dit tijdschrift heeft u kunnen lezen over het Schuldenlab en het Jongeren perspectief 

Fonds. In dit artikel gaan we in op een andere project binnen het Schuldenlab, te weten het Sociaal Hospitaal. Het 

project is gericht op multiprobleemgezinnen en wordt uitgevoerd door  het Instituut voor Publieke Waarden.  Hierna  

leest u mee over de analyse, werkzame ingrediënten, de financiering en de beoogde resultaten.

baan?’ vroeg deze man. ‘Zeker’, zei Emanuela, ‘en mijn 
administratie heb ik ook op orde.’ Wederom voldeed ze 
aan alle voorwaarden. Behalve één: ze had geen stabiele 
woonsituatie. Hierdoor kwam ze niet in aanmerking voor 
een schuldregeling. Want de kans dat mensen schulden 
structureel aflossen, is een stuk lager wanneer ze geen 
stabiele woonsituatie hebben. 

Vanuit de afzonderlijke beleidsdomeinen geredeneerd, is 

deze uitkomst logisch en verdedigbaar. Pas wanneer we 

integraal naar de casus kijken, valt het onbedoelde, onge-

wenste effect op. Het was immers niet de bedoeling dat 

gezinnen met minderjarige kinderen op straat komen te 

staan. Dat is staat immers ook in het coalitieakkoord. 

Emanuela kreeg als advies om zich alvast te melden bij de 

GGZ. Om een plek in de maatschappelijke opvang te be-

machtigen, voor haarzelf. En om drie pleeggezinnen te re-

gelen, voor d’r kinderen. Daarmee druisen we in tegen 

wat Emanuela wil. En ook tegen wat ze kan, zoals haar 

kinderen opvoeden. Maar het is daarnaast ook een bijzon-

der dure oplossing - als gemeenschap zouden we al snel 

€140.000 aan uithuisplaatsingen (€ 40.000 per kind) en 

maatschappelijke opvang kwijt zijn in het eerste jaar, te-

genover € 8.000 aan kosten voor een sociale huurwoning. 

Dat dit soort situaties toch gebeuren, heeft onder meer te 

maken met verschotte financiering. Wanneer een partij in-

vesteert, maar een ander de vruchten plukt, is de prikkel 

om maatschappelijke kosten te voorkomen minder sterk. 

 

Prikkel om maatschappelijke  
kosten te voorkomen ontbreekt 
bij partij die investeert

Andere gezinnen zijn slachtoffer van de zogenaamde en-
try-exit paradox.1 Mensen die met deze paradox te ma-

Analyse

In het Sociaal Hospitaal worden 250 multiprobleemgezin-

nen geholpen, door interventies te plegen die de be-

staanszekerheid van deze gezinnen verhogen. Deze ge-

zinnen hebben vaak meer problemen dan ze kunnen 

tellen. Zoals problemen met geld, de opvoeding, lichame-

lijke en geestelijke gezondheid, en werk. Dat heeft als ge-

volg dat er wet- en regelgeving vanuit verschillende be-

leidsdomeinen op deze huishoudens van toepassing is. 

Vaak wordt beleid geëvalueerd op de mate waarin de be-

doelde en gewenste effecten worden gerealiseerd – zoals 

bezien vanuit de afzonderlijke beleidskokers. Bij multi-

probleemgezinnen treden er juist vaak onbedoelde en 

ongewenste effecten van goedbedoeld beleid op. En wor-

den juist de burgers met de grootste problemen het 

snelst uitgesloten van de nodige hulp en ondersteuning. 

Dat illustreren we met een voorbeeld. 

Emanuela ging uit nood met haar drie kinderen bij een 
vriendin wonen, omdat haar man losse handjes had. Ze 
zette de scheidingsprocedure al snel in werking. Ondertus-
sen verkocht haar man hun koophuis met een restschuld 
van € 80.000 en vertrok hij met de noorderzon, tot op-
luchting van Emanuela. Maar haar vriendin vroeg steeds 
vaker wat haar plan nu was. Ze wilde best gastvrij zijn, 
maar zo kon het niet veel langer doorgaan. Dus Emanue-
la klopte bij de gemeente aan. Die had precies voor dit 
soort situaties een regeling: ze kon met urgentie een socia-
le huurwoning krijgen. En ze voldeed aan alle voorwaar-
den. Behalve één: ze had een problematische schuld. En 
dan is de kans te groot dat ze niet de toekomstige huur 
kan betalen, vanwege dreigende incassomaatregelen. ‘Dat 
klopt wel’, zei ze. ‘Maar wat moet ik dan?’. Heel simpel, 
zei de vriendelijke ambtenaar. U gaat naar mijn collega, 
van Schuldhulpverlening. Die kan u verder helpen. Met 
frisse moed vervolgde ze haar tocht. ‘Dus u heeft een 
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ken hebben, hebben een probleem waardoor ze recht op 

iets hebben. Maar doordat datzelfde probleem zich ma-

nifesteert, wordt het recht ze weer ontzegd. Ze worden 

feitelijk afgerekend op de gevolgen van een probleem 

waar ze hulp voor zoeken. 

Een voorbeeld van een entry-exit paradox is de situatie 

dat mensen die slecht om kunnen gaan met hun financi-

en in een schuldentraject terechtkomen, maar daar weer 

uit verwijderd worden zodra ze nieuwe schulden maken. 

Of jongeren die uit een behandelcentrum voor gedrags-

problemen worden gezet, omdat ze zich niet weten te 

gedragen. In zekere zin vloeit het ontwerp van regels en 

instituties voort uit wensgedachtes over hoe mensen 

zich zouden moeten gedragen, in plaats van hoe ze zich 

feitelijk gedragen.

Werkzame ingrediënten

De interventies die in de aanpak van Sociaal Hospitaal 

worden gepleegd baseren zich op verschillende mecha-

nismes. Op individueel, psychologisch niveau maken we 

gebruik van  Shafir en Mullainathan’s theorie van 

schaarste.2 Die stelt dat mensen die financiële schaarste 

ervaren, minder cognitieve bandbreedte beschikbaar 

hebben. Ze ervaren immers stress en maken zich zorgen 

of ze aan het eind van de week nog wel genoeg te eten 

hebben. En of de woningcorporatie niet toch dat vonnis 

huisuitzetting gaat halen bij de rechtbank. Door de be-

staanszekerheid van deze gezinnen te stutten, herstellen 

we hun cognitieve bandbreedte zodat hun eigen betrok-

kenheid vergroot kan worden. Bovendien verminderen 

we maatschappelijke gevolgschade, bijvoorbeeld door 

uithuisplaatsingen en huisuitzettingen te voorkomen.

Daarnaast stellen we het perspectief van het gezin zelf 

centraal. Zeker omdat veel van deze huishoudens al ja-

renlang in de problemen zitten, en vaak ongewild onder-

werp werden van allerlei beleidsdoelstellingen. Dat een 

gezin dat twintig hulpverleners - met allemaal een eigen 

opdracht - over de vloer krijgt verlamt, spreekt voor 

zich. Zeker wanneer er veel geprobeerd is, maar de el-

lende blijft, leidt dat tot apathie. De motivatie voor een 

nieuwe aanpak kan alleen ontsloten worden door het ei-

gen perspectief weer centraal te zetten. 

Dat betekent dat Sociaal Hospitaal met ieder gezin een 

eigen maatwerkplan maakt. Waarin het perspectief van 

het gezin leidend is, onderscheid wordt gemaakt tussen 

de eigen problemen, die van professionals en die van het 

bureaucratisch systeem. En waarin we telkens met het 

belangrijkste probleem beginnen – zoals vanuit de leef-

wereld van het gezin bepaald. Ook dat creëert commit-

ment. Het op te lossen probleem noemen we de door-

braak. Omdat zo’n doorbraak typisch niet standaard 

geleverd wordt, of lokale protocollen in de weg zitten, is 

er vaak een uitzondering nodig. Zoals een beroep op een 

hardheidsclausule, werken vanuit de bedoeling van be-

leid en wetgeving, of het opkopen van een incidentele 

niet-regelbare schuld. Die uitzondering legitimeren we 

aan de hand van de waardendriehoek. Deze driehoek 

bestaat uit de waarden legitimiteit, (maatschappelijk) 

rendement, en betrokkenheid. Alleen wanneer het maat-

werkplan beter scoort op deze waarden dan het huidig 

of dreigend scenario, kunnen we de uitzondering legiti-

meren. Het maatwerkplan, inclusief een legitimering met 

de waardendriehoek, is het belangrijkste bestuurskundi-

ge ingrediënt van de Sociaal Hospitaal aanpak. 

Zo nodig wordt er in het maatwerkplan gebruik gemaakt 

van een zogenaamd maatwerkbudget. Dat is een pot met 

bureaucratievrij geld. Dat geld wordt ingezet om zo no-

dig snelheid, tijd of toegang te kopen. Zodat de gezinnen 

die de verzorgingsstaat het meest nodig hebben, goed en 

tijdig geholpen kunnen worden.

Financiering en resultaten

Op basis van het track record heeft de zorgverzekeraar 

CZ besloten om een health impact bond te financieren 

voor de Sociaal Hospitaal aanpak. De gemeente Den 

Haag betaalt de investering bovendien alleen terug 

wanneer de voorspelde directe baten daadwerkelijk 

worden behaald. Én de kwaliteit van leven – zoals er-

varen door het huishouden zelf - gemiddeld hetzelfde 

is gebleven of is verbeterd. Daarom zal deze aanpak 

ook door een onafhankelijke organisatie gemonitord 

worden. Naar verwachting zijn de eerste bevindingen 

in 2018 beschikbaar.

Tot slot

Zorgverzekeraar CZ en de gemeente Den Haag willen 

met het Sociaal Hospitaal ondersteuning bieden aan 

250 multiprobleemgezinnen. Door de nieuwe werkwij-

ze en bureaucratievrij inzetbaar geld kan het Sociaal 

Hospitaal maatwerk leveren, zonder altijd aan bestaan-

de regelgeving te zijn gebonden. De innovatieve finan-

cieringsconstructie, die tot stand is gekomen in een sa-

menwerking met de gemeente en Society Impact, maakt 

systeeminnovatie mogelijk. Die innovatie kan weer 

worden gemaakt voor beleidsontwikkeling in het soci-

aal domein.
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