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Inleiding  
Hoe reizen maatwerkplannen door organisaties? Wie hebben er allemaal 
wat over te zeggen? Waar moet het plan allemaal langs? Hoelang duurt 
dat? En wat blijft er vervolgens over van het plan? Wordt het plan 
verbeterd? Blijft het perspectief van de cliënt centraal staan? Of voegt de 
systeemwereld tijdens de reis haar eigen perspectief op hulp, zorg, en 
ondersteuning toe?  
 
Deze vragen staan centraal in dit actieonderzoek naar maatwerkplanreizen. Professionals in vijf 

steden hebben in totaal 100 van deze reizen uitgeschreven. De reizen geven een beeld van 

maatwerk in bureaucratische organisaties. De roep om maatwerk in het sociaal domein is groot. 

Zeker als het gaat om gezinnen met meerdere en complexe problemen. Bijna alle gemeenten in 

Nederland organiseren op één of andere manier routes en methoden om tot dit maatwerk te 

komen. Niemand wil dat burgers te maken krijgen met onbedoelde effecten van goedbedoelde 

regels, protocollen en procedures. Toch is de wens om maatwerk mogelijk te maken voor 

mensen die tussen wal en schip vallen niet voldoende. Om met Willem Elschot te spreken: 

“Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.” Dat zien we zeker in 

de 100 maatwerkplanreizen terug.  

 

De plannen vertrekken vanuit het perspectief van het gezin en de doorbraak die zij denken nodig 

te hebben. Maar naarmate het plan langs verschillende lokketten, afdelingen en professionals 

gaat verandert het perspectief en de doorbraak in het plan vaak. Dat is logisch, 100% maatwerk 

is niet altijd mogelijk. Maar organisaties kunnen en moeten wel streven naar zoveel mogelijk 

maatwerk. Maar het gebeurt nog te vaak dat vanaf dag één in de planreis het perspectief van de 

burger al overboord wordt gezet, omdat het niet binnen de regels of beleid past. Of omdat het 

volgens betrokken professionals niet het juiste perspectief is. Dit actieonderzoek zijn we gestart 

om te onderzoeken hoe gemeenten dit perspectief van gezinnen toch zoveel mogelijk om 

kunnen gebruiken om maatwerk te maken. Dit kan lang niet altijd voor 100%, maar we moeten 

wel streven daar dichtbij in de buurt te zitten. Want als burgers met meerdere problemen zelf 

niet achter hun plan staan is de kans van slagen NIHIL. Om dit streven kracht bij te zetten 

hebben we dit onderzoek 84% maatwerk genoemd.  

 

Dit onderzoek voeren we uit in opdracht van ZonMW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Het ministerie wil stappen zetten in zowel het onderbouwen als het vormgeven van bouwstenen 

voor een effectieve MPG-aanpak. Daarmee zet het ministerie een stap waarin ze breed kijkt en 

op zoek gaat naar integrale oplossingen voor mensen met meerdere problemen. Met dit 

actieonderzoek hopen we een belangrijke stap te zetten in de doorontwikkeling van MPG-

aanpakken en opties om deze aanpakken in de toekomst beter te onderbouwen en monitoren. 

 

We hebben vijf steden geselecteerd die vooroplopen in Nederland als het gaat om het maken van 

maatwerk en het realiseren van doorbraken voor multiprobleemgezinnen. Maar vooroplopen 
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betekent niet dat alles al soepel, goed en snel verloopt. Deze gemeenten lopen vooral voorop in 

het ontwikkelen, in het uitvinden en in het leren hoe maatwerk rond moeilijke gezinnen het best 

tot stand kan worden gebracht.  

 

Actieonderzoek 

Om dat leren en ontwikkelen verder te brengen, hebben we gekozen voor participatief 

actieonderzoek. We zijn er niet op uit om de best practices in deze steden te omschrijven, het 

effect hiervan te onderzoeken, en een pleidooi te houden om deze in het land uit te rollen. Het 

doel van dit onderzoek is juist om even een stap terug te zetten. Om goed te kijken wat er nu 

precies gebeurt als organisaties maatwerk gaan maken. Daarom hebben we professionals niet 

gevraagd wat ze zouden willen dat er gebeurt, of wat ze denken dat er gebeurt: we hebben ze 

gevraagd om vast te leggen wat er gebeurt. Want in theorie en beleid zijn de experts het er wel 

grotendeels over eens dat gezinnen behoefte hebben aan één plan, dat vertrekt vanuit hun eigen 

perspectief, en dat gemaakt en uitgevoerd wordt door één regisseur met mandaat. Ze hebben 

behoefte aan snelheid, aan duidelijkheid, aan samenwerking en aan maatwerk. We streven hier 

al tien jaar naar in het sociaal domein. Maar de praktijk blijft nog altijd ver verwijderd van dit 

ideaalbeeld.  

 

Nu zit er altijd een gat tussen theorie en praktijk. Zeker in het sociaal domein is de praktijk vaak 

complexer, weerbarstiger en ingewikkelder dan de theorie. In de praktijk zien we mensen die 

niet goed worden geholpen doordat professionals (zelfgemaakte) regels moeten volgen, niet 

genoeg capaciteit hebben of van mening verschillen. Die praktijk sluit niet aan bij de mooie 

belofte van maatwerk. Maar die praktijk is wel ons vertrekpunt. We moeten het sociaal domein 

daar beter maken, en niet alleen in theorie en beleid. Daarom is het belangrijk om af en toe die 

praktijk op te zoeken. Om inzichtelijk te maken waar het schuurt. Waar het nog niet zo loopt als 

we zouden willen. Maar ook om te zien waar het wel goed gaat. Omdat gezinnen ook geholpen 

worden met maatwerk zonder dat alle elementen van de theorie perfect zijn ingevuld. En die 

combinatie van werkende en niet werkende elementen kunnen we aan de hand van deze vijf 

steden goed illustreren.  

 

Leeswijzer 

In dit onderzoek reflecteren we op het proces om maatwerk te maken en om doorbraken in de 

levens van gezinnen te realiseren. Zoals we hieronder laten zien is dit een veelomvattend proces 

dat niet eenvoudig met alleen een project- of een procesaanpak te stroomlijnen is. Het 

standaardiseren van maatwerkprocessen vraagt dat alle betrokkenen dit soort processen 

gezamenlijk leren ervaren, doorleven en uitvoeren.  

 

Doel van het rapport is om de structuur van de maatwerkplanreis beter te begrijpen en 

inzichtelijk te krijgen. Het is in eerste instantie een beschrijvend onderzoek. We verkennen 

verschillende elementen en factoren die een rol spelen bij het verloop van het proces.  
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Dit rapport staat niet op zichzelf. Naast dit deelonderzoek naar de maatwerkplanreizen 

verschijnen er nog drie deelonderzoeken die moeten helpen om mensen met meerdere 

problemen beter te helpen. Het eerste deelonderzoek hebben we uitgewerkt in een boek over 

Defensieve Routines1  en hoe organisaties defensief gedrag kunnen doorbreken. Het tweede 

onderzoek is een onderzoek naar de standaardisatie van maatwerkoplossingen die mogelijk 

succesvol zijn voor meerdere mensen. Samen met CBS ontwikkelen we een methode om snel 

inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen met dezelfde combinatie van problemen er wonen in wijk, 

stad, regio of land. Het derde onderzoek is een onderzoek naar de mogelijkheid om maatwerk 

op lange termijn integraal te kunnen monitoren. Deze onderzoeken verschijnen samen met dit 

rapport eind september 2021. 

 

 

 

 

  

 

 

 
1 Kruiter, H., Meiberg, S. (verwacht in 2022), Defensieve routines Doorbreken, met Chris Argyris op stap om 

multiprobleemgezinnen te helpen. (verwacht januari 2022) 
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Wat hebben we gezien? 
 

We hebben honderd plannen, honderd reizen en honderd verhalen geanalyseerd. We hebben 

gezocht naar rode draden en overeenkomsten in de reizen. De neiging is groot, bij onszelf, maar 

waarschijnlijk ook bij de lezer, om te willen verklaren. En om te willen weten hoe vaak de 

verschillende punten precies voorkomen, wat het effect is op het gezin en welk van de 

versnellende factoren het beste en snelste werkt. Maar onderstaande punten zijn vooral een 

beschrijving van patronen die we zien in de maatwerkplanreizen. We willen weergeven wat een 

maatwerkplan allemaal tegenkomt op haar reis. Dat is heel veel. Er zijn reizen waarin alle twaalf 

punten die we hieronder schetsen voorkomen. De punten overlappen dus, of komen in 

verschillende fases van de reis voor. Nadat we het beschrijvende deel verder hebben uitgewerkt 

voegen we in een slothoofdstuk meer duiding toe. Daar onderzoeken we welke eerste conclusies 

we kunnen trekken en welke hypothesen in de toekomst interessant zijn om te onderzoeken.   

 

VIER BASIS-PATRONEN  

 

De actieonderzoekers hebben de reizen van honderd maatwerkplannen in beeld gebracht. De 

reizen beginnen op het moment dat samen met het gezin een doorbraak wordt geformuleerd. 

Dit gebeurt in de vijf projecten door professionals die eerder nog niet betrokken waren. Dat kan 

bijvoorbeeld een maatwerkregisseur zijn, een doorbraaktafel, een multidisciplinair-overleg of 

een maatwerktafel. De reis eindigt als de doorbraak en het plan akkoord zijn en duidelijk is 

wanneer het uitgevoerd wordt. 

 

De reizen duren tussen de 1 en 18 maanden. Het gemiddelde ligt rond de 5-6 maanden. Dat is de 

tijd om een plan van het gezin geaccordeerd te krijgen. We zien de volgende patronen: 

 

• Doorbraak ligt snel bij de juiste mensen, en wordt goedgekeurd. 

 

Dit patroon is het ideaal. Plannen worden snel aan de relevante stakeholders voorgelegd en 

binnen 1-2 maanden goedgekeurd. In die periode gaan er soms nog wat vragen over en weer, of 

moet er iets worden uitgezocht. Maar er zijn geen grote bezwaren of bedenkingen die het 

goedkeuren van de doorbraak in de weg staan. 

 

We zien dit patroon bijvoorbeeld terugkomen in de casus van de familie Mahmoud. De familie 

Mahmoud is gevlucht uit Syrië. Beide ouders zijn behoorlijk getraumatiseerd. Moeder verliest 

hierdoor makkelijk haar grip op de werkelijkheid en kan daarom niet alleen zijn met hun kindje, 

Yara. Vader moet dus alleen voor Yara zorgen, en houdt in zijn eentje het gezin overeind. Maar 

hij raakt overbelast. Als vader niet meer in staat is om voor Yara te zorgen, wordt ze uit huis 

geplaatst. Daarom zou het goed zijn als Yara twee dagdelen per week naar de kinderopvang kan. 
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Maar vader en moeder hebben geen geld om de eigen bijdrage te betalen. Daarom is er een 

doorbraak nodig. 

 

Het wijkteam wil dat de eigen bijdrage betaald wordt uit de bijzondere bijstand, en stemt dit af 

met de klantmanager van Werk en Inkomen. De doorbraak is snel geregeld. De klantmanager 

gaat meteen mee in het plan omdat hij zelf goed contact heeft met meneer, en hij een positieve 

indruk van hem heeft. Zowel het wijkteam als de klantmanager gunnen hem de doorbraak. Wat 

ook meehelpt is het feit dat de doorbraak klein en redelijk makkelijk te regelen is. Het gaat om 

een relatief klein bedrag, en bijzondere bijstand mag voor dit soort zaken worden ingezet. 

 

Maar de doorbraak hoeft niet per se klein en eenvoudig te regelen te zijn om snel goedgekeurd 

te worden. Dit zien we bijvoorbeeld in de casus van Miranda. Miranda is zwanger en staat op het 

punt te bevallen. Ze woont op een studentenkamertje, maar hier mag ze niet blijven wonen na 

de bevalling. Om te voorkomen dat zij en haar pasgeboren kind op straat belanden, wil het 

wijkteam inzetten op woonurgentie. Het wijkteam stapt hiervoor naar het doorbraakteam in de 

gemeente, en die gaan unaniem akkoord. 23 dagen later komt er een woning vrij die geschikt is 

voor Miranda, en is het dreigende scenario voorkomen.  

 

Een aantal factoren zorgen er in deze casus samen voor dat de doorbraak snel wordt 

goedgekeurd.  

Allereerst is de maatwerkaanpak in de gemeente van Miranda effectief georganiseerd. Het 

wijkteam weet het doorbraakteam te vinden, en er zitten mensen in het doorbraakteam met het 

mandaat om een woonurgentie toe te kunnen kennen. Daarnaast ligt er een goed plan, waarin 

wordt uitgelegd waarom de doorbraak mag van de wet, goed is voor Miranda, en waarom er veel 

maatschappelijke kosten mee worden bespaard. Wat ook heeft bijgedragen aan de snelle 

doorbraak is het feit dat alle professionals in het doorbraakteam het meteen unaniem eens 

waren over de doorbraak. En als laatste hielp het mee dat er in deze casus op zeer korte termijn 

een crisis dreigde te ontstaan. Er was ook simpelweg minder tijd om het met het plan oneens te 

zijn.  

 

Al met al illustreren beide casussen de eenvoud van dit patroon. Ze maken duidelijk dat de 

betrokken professionals het helemaal niet als iets bijzonders zien dat iedereen snel ja tegen het 

plan zegt. Ja zeggen tegen het plan voelt in deze casussen als iets wat volkomen logisch en 

normaal is. Maar de patronen die we hierna schetsen laten zien dat dit patroon nog niet de norm 

is. Uit de analyse van de maatwerkplanreizen blijkt namelijk dat de doorbraak maar in 16 van de 

100 gevallen binnen twee maanden wordt goedgekeurd en gerealiseerd. 

 

• Eén partij ligt dwars 

 

Het goedkeuren van maatwerk duurt langer als er één partij ‘dwars’ ligt. Dit komt het meest 

voor op de domeinen wonen en inkomen. In dit soort casussen is het voor het gezin en de 

betrokken hulpverleners evident dat er een woning of inkomen moet komen. En is het voor 
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de toetsende collega’s aan de andere kant duidelijk dat ze daar volgens de regels geen recht op 

hebben. Vaak zijn er meerdere regels op grond waarvan deze professionals de aanvraag af 

kunnen wijzen. De regels die bepalen of iemand toegang heeft tot zorg, wonen en sociale 

zekerheid bestaan namelijk voor het grootste deel uit uitsluitingscriteria. Het zijn regels die 

aangeven welke mensen er om welke reden geen recht hebben op toegang. In de planreizen 

waarin dit patroon voorkomt zien we dat aanvragen telkens maar op een of enkele punten 

worden afgewezen, terwijl dit op basis van meerdere afwijzingsgronden zou kunnen. Vervolgens 

verzinnen de betrokken hulpverleners een list of een oplossing om een uitzondering op een 

uitzondering mogelijk te maken, en dienen ze een nieuwe aanvraag in. Waarna deze aanvraag 

vervolgens op basis van een ander punt wordt afgewezen.  

 

Dit patroon zien we terugkomen in de casus van Danny. Danny is sinds hij een herseninfarct 

heeft gehad gestopt met werken, en afhankelijk van een bijstandsuitkering. Al snel ontstaan er 

schulden, want Danny moet opeens van veel minder geld rondkomen. Zijn vader helpt hem uit 

de brand door wat bij te betalen, maar dit is voor de sociale dienst reden om zijn uitkering stop 

te zetten en een boete op te leggen. Danny heeft fraude gepleegd omdat hij de gift van zijn vader 

had moeten doorgeven.  

 

Danny tekent een aantal keer bezwaar aan tegen de beslissing, maar de sociale dienst gaat hier 

niet in mee. Danny heeft gefraudeerd, en ze vinden dat zijn vader gewoon voor hem kan zorgen. 

Zo lopen de schulden van Danny verder op en wordt zijn zorgverzekering stopgezet terwijl 

Danny in therapie moet vanwege zijn ziekte en niet in de schuldsanering kan zolang hij geen 

inkomen heeft.  

 

Daarom wordt er een maatwerkplan gemaakt, en doet Danny een nieuwe uitkeringsaanvraag bij 

de sociale dienst. Maar de sociale dienst geeft aan dat ze zijn aanvraag niet kunnen beoordelen 

omdat er meer informatie nodig is. Ze moeten de uitgaven van Danny kunnen traceren, maar 

zien geen activiteit op de rekeningafschriften van Danny. Als Danny hier tegenin brengt dat hij 

helemaal geen geld heeft om uit te geven en dus nooit aan deze voorwaarde kan voldoen vragen 

ze hem om andere informatie. Hij moet een schuldbekentenis en een huurcontract opstellen 

met zijn vader, en allerlei bonnetjes aanleveren die hij niet meer heeft. Vervolgens raakt Danny 

ontmoedigd en zet hij de aanvraag stop. Maar zijn inkomensprobleem is daarmee niet opgelost. 

Zijn schulden lopen op.  

 

De casus van Danny maakt duidelijk dat het voor de sociale dienst steeds volstaat om zijn 

uitkeringsaanvraag op basis van één argument af te wijzen of nog niet toe te kennen. Hiermee 

hoeven ze de bredere vraag of Danny inkomensondersteuning nodig heeft niet te beantwoorden. 

De casus laat zien dat instanties vaak haast op een routinematige manier tegenargumenten 

opwerpen. Dit veroorzaakt veel bureaucratische vertraging. Hulpverleners vragen expliciet om 

maatwerk, en de toetsende dienst wijst dit maatwerk standaard af op basis van de bestaande 

beleidsregels. 
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• Iedereen wijst één voor één af 

 

Net als burgers worden maatwerkplannen op hun reis ook vaak van het kastje naar de muur 

gestuurd. We zien dat dit vaker het geval is naarmate de problemen van mensen complexer zijn. 

In de zorg zien we bijvoorbeeld dat mensen met meerdere diagnoses en/of een zorg mijdend 

karakter vaak nergens kunnen worden geplaatst. Geen enkele zorginstelling wil of kan dan de 

zorg in het maatwerkplan leveren. Ook in het onderwijs zien we casussen waarin dit patroon 

voorkomt. We zijn in de planreizen verschillende jongeren tegengekomen die voor de ene school 

te licht, en voor de andere school te complex worden gevonden. Geen enkele school past dan 

precies. We zien dat dit patroon pas doorbroken kan worden als duidelijk wordt dat er geen 

enkele partij is die een oplossing gaat bieden. Dan is er vaak wel een partij (of professional) die 

de verantwoordelijkheid op zich neemt en zegt: “oké, dan gaan wij het wel doen”.  

 

Dit zien we bijvoorbeeld in de casus van Laura. Laura heeft een psychose gehad en is op dit 

moment opgenomen op de crisisopvang van een zorginstelling. Maar daar moet ze weg, omdat 

ze voldoende hersteld is. Ze heeft een plek nodig waar ze voor langere tijd kan gaan wonen, en 

behandeld kan worden voor haar trauma’s en gedragsproblematiek. Het valt echter niet mee om 

een geschikte plek te vinden. Laura kan niet terug naar haar ouders, omdat het daar onveilig is. 

En ze kan ook niet terug naar het gezinshuis waar ze hiervoor heeft gewoond, omdat zij de zorg 

niet kunnen leveren die ze nodig heeft. Andere instellingen die benaderd worden geven 

hetzelfde aan, of ze zeggen dat er geen plek is. Ondertussen dreigt Laura vanuit de crisisopvang 

op straat te worden gezet. Uiteindelijk schakelt de gemeente met het bestuur van de crisisopvang 

om dit te voorkomen. Dat werkt. De crisisopvang belooft een tijdelijke plek binnen hun eigen 

organisatie voor Laura te regelen. En ze vinden een andere organisatie bereid om Laura te 

plaatsen zodra er daar een plek vrij komt. 

 

Uit de casus van Laura blijkt dat er voor mensen als zij vaak geen optimaal aanbod door de 

gemeente is aangekocht. Alle instellingen die worden benaderd geven aan dat ze de zorg die 

Laura nodig heeft niet kunnen leveren, en dat er bovendien lange wachtlijsten zijn. Het is voor 

de betrokken professionals dus zoeken naar suboptimale oplossingen. En ze zijn er afhankelijk 

van of een van de partijen uiteindelijk haar verantwoordelijkheid neemt. 

 

• Er wordt niet echt een keuze gemaakt. 

 

In de planreizen zien we ook vaak terugkomen dat de betrokken professionals het van begin af 

aan niet met elkaar eens zijn over het plan. Bijvoorbeeld omdat ze denken dat het plan niet 

uitvoerbaar is, omdat de oplossing niet beschikbaar is, omdat het niet mag van de regels, of 

omdat het plan vanuit verschillende hulpverleningsmethoden niet verstandig lijkt. Wat de reden 

ook is, dit leidt ertoe dat er überhaupt nergens een doorbraak wordt voorgelegd. De betrokken 

professionals blijven dan binnen de beperkingen van het systeem en het beschikbare aanbod 

zoeken naar overeenstemming. 
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Neem bijvoorbeeld de casus van Justin. Justin is 14 jaar, maar gaat al 2 jaar niet meer naar school. 

Hij zit in een criminele jeugdgroep en pleegt veel overlast in de buurt. Als hij van de dagbesteding 

thuiskomt is er niemand om toezicht op hem te houden, want zijn moeder is ’s avonds altijd weg. 

De betrokken wijkregisseur vindt dat hij een plek nodig heeft waar hij voor langere tijd kan 

verblijven, en waar hij onderwijs en een behandeling krijgt. Maar het lukt haar niet om hier 

overeenstemming over te krijgen tussen alle betrokken professionals. Zij kunnen het niet eens 

worden over het plan. 

 

De wijkregisseur vindt dat Justin uithuisgeplaatst moet worden, maar de jeugdbescherming 

geeft aan dat dit niet mogelijk is. Justin is namelijk groepsongeschikt, dus geen enkele instelling 

zal hem willen plaatsen. Zij willen vooral inzetten op een (verplichte) behandeling van de jongen 

op de huidige plek. Maar hier wil de reclassering weer niet aan meewerken. Zij zijn pas net met 

hun toezicht begonnen, en willen nog geen zware voorwaarden stellen. De procesregisseur van 

het zorg- en veiligheidshuis is verantwoordelijk om de partijen goed te laten samenwerken, 

maar zij ziet ook geen oplossing. Justin heeft te weinig strafbare feiten gepleegd voor een 

forensisch kader, een uithuisplaatsing heeft geen zin omdat er geen geschikte plek voor hem is, 

en geen enkele partij kan hem binnen het vrijwillige kader zorg leveren omdat hij dit niet wil. 

Wat voor opties zijn er dan nog over?  

 

We zien in casussen als die van Justin dat er soms wel iedere week weer wordt vastgesteld wat 

er allemaal niet mogelijk is, en dat er geen oplossing komt. Dit soort processen kunnen heel 

hardnekkig zijn. Vaak lopen ze op een gegeven moment vast in discussies over details die maar 

weinig met hoofdprobleem te maken hebben dat moet worden opgelost.  

 

Vier patronen 

 

De patronen laten zien op welke manier samenwerkende partijen een doorbraak realiseren of 

juist vastlopen. Deze patronen kunnen helpen bij het maken van maatwerk. Het is altijd van 

belang om in te schatten in welk patroon je, je bevindt. Als professionals het bijvoorbeeld niet 

met elkaar eens zijn (patroon 4) heeft het geen zin om nog harder te roepen dat je vindt dat jouw 

visie de enige juiste is. Als professionals vastlopen op verschillende meningen of zienswijzen 

moet iemand hogerop in de organisaties een knoop doorhakken, anders wordt er geen keuze 

gemaakt. Maar het kan ook zijn dat één of meerdere partijen aangeven echt niet mee te kunnen 

werken aan een oplossing (patronen 2 en 3). Dit wordt alleen doorbroken als iemand in deze 

organisatie toch een reden en argument ziet om een uitzondering te maken. Dat kan soms een 

tijd duren en soms heel snel gaan. Dat laatste zien we bij patroon 1. In die gevallen lijkt het heel 

logisch om maatwerk mogelijk te maken. Maar wij vinden het belangrijk om dit nog niet als iets 

normaals te zien. Dit gebeurt namelijk nog maar in 16 van de 100 planreizen. Daarom gaan we 

hieronder in op versnellings- en vertragingsfactoren die we zien in de reizen. 
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VIJF VERSTORENDE FACTOREN 

 

Waardoor wijken planreizen af van het ideale model? De vijf gemeenten hebben allemaal een 

structuur ingericht om maatwerk mogelijk te maken. Ze hebben een visie op maatwerk en zijn 

doordrongen van de noodzaak. Toch lopen veel reizen anders dan vooraf verwacht, gewenst of 

gepland. Er zijn altijd meer factoren om rekening mee te houden. Niet alles is vooraf te voorzien 

in het proces.  

 

• Professionals zijn het niet eens met elkaar over het perspectief van het gezin. 

 

Hierboven zagen we al dat professionals niet echt een keuze maken als ze het niet met elkaar eens 

zijn. Bij multiproblematiek gaat de onenigheid tussen professionals bijna altijd over het 

perspectief van het gezin. Een deel van de betrokken professionals vindt dan dat ze niet mee 

kunnen gaan in de wensen en het perspectief van het gezin. Maar wat doe je als je het als 

professional niet eens bent over het perspectief van het gezin? Soms wil iemand bepaalde zorg 

absoluut niet meer, omdat het in het verleden te vaak is misgegaan. Soms wil iemand blijven 

drinken omdat er geen geloof meer in afkicken is. Soms wil iemand nooit meer naar school en 

werken, omdat hij/zij toch nooit langer dan een maand of drie op school mag blijven. Soms wil 

iemand zijn kop in het zand steken en niet een lange schuldregeling in. En soms wil iemand nooit 

meer onder bewind. Omdat hij in het verleden door de bewindvoerder verder in de problemen is 

gekomen. In dit soort situaties is het moeilijk om het perspectief van het gezin centraal te stellen. 

Zeker als er meerdere professionals bij het gezin betrokken zijn. Vaak heeft iedereen zijn eigen 

kijk op de problematiek. De doorbraak wordt dan al snel gezocht bij het gezin zelf. Zij moeten hun 

perspectief aanpassen, dan komt alles goed. Maar de gezinnen passen niet zomaar hun perspectief 

aan.  

 

John heeft eindelijk iets gevonden dat hij leuk vindt om te doen. Hij gaat al drie maanden lang 

iedere dag mee met een stukadoor. Dit wil hij wel blijven doen. Zijn begeleider ziet dat het 

aanzienlijk beter gaat met John sinds hij als stukadoor werkt. Dus hij ziet ook graag dat John dit 

blijft doen. Maar John moet eigenlijk nog één dag per week naar school. Hij is nog maar zestien. 

Maar naar school wil hij absoluut nooit meer. Dat werkt niet voor hem. De laatste drie jaar heeft 

John nooit langer dan drie maanden op een school gezeten. Telkens werd hij opnieuw geschorst 

vanwege slecht gedrag of omdat hij niet meer kwam opdagen. Ook alle andere trajecten die de 

afgelopen jaren zijn ingezet zijn of door John of door de professionals binnen drie maanden 

gestopt. Daarom vindt zijn begeleider het zo bijzonder dat John nu al drie maanden met plezier 

aan het werk is. “Laten we dat niet verpesten door hem voor de tigste keer naar een opleiding toe 

te sturen.” 

 

Maar daar is niet iedereen het mee eens. De leerplichtambtenaar vindt dat hij gewoon een dag 

naar school moet: “Dan kan hij daarnaast doen wat hij zelf wil, dat is toch niet zo veel gevraagd?” 

Maar voor John is dat dus wel te veel gevraagd. Het vak-college vindt ook dat hij één dag naar 

school moet en dat hij niet betaald mag worden voor zijn werk. Want hij moet stagelopen en ze 
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willen niet dat andere jongeren ook betaald kunnen gaan werken. De medewerker van de 

gemeente vindt dat iedere jongere een diploma moet halen, dus John ook. De zorgaanbieders zien 

wel wat in het plan, omdat ze ook niet meer weten wat ze anders met John aan moeten. Maar ze 

maken zich zorgen over zijn contract. Werkt John nu zwart of wit? En is hij wel verzekerd? Deze 

professionals komen er gezamenlijk niet uit en blijven vier maanden praten over de vraag of 

werken nu goed voor John is of niet. Uiteindelijk wordt dit proces doorbroken doordat de 

reclasseringsmedewerker ook aangeeft dat dit echt de enige goede kans voor John is.  John is nog 

nooit zo lang en goed bezig geweest. Er moet een ontheffing van de leerplicht komen om terugval 

en recidive bij John te voorkomen. Zes maanden na het eerste plan is de doorbraak gelukkig 

gerealiseerd. Maar dat duurt best lang voor een jongere die nooit langer dan drie maanden in een 

traject heeft gezeten. 

 

Deze casus is exemplarisch voor de veel voorkomende werkelijkheid waarin professionals het niet 

met elkaar eens zijn. En als ze het niet met elkaar eens zijn, zijn ze het dus ook niet met het gezin 

eens. John snapt op zijn jonge leeftijd al heel goed dat terug naar school voor hem geen optie zou 

zijn. Dat was al zo vaak misgegaan. Toch zijn er professionals die vinden dat school wel goed voor 

hem is en dat hij zelfs een diploma moet halen. Professionals zijn allemaal mensen met een eigen 

taakstelling, opleiding, visie, specialisme, methode, beleidsgeloof en met een eigen mening. Het 

is dus volstrekt logisch dat dit rond complexe gezinnen kan botsen en dat men er niet uitkomt. 

 

• Prioriteitsproblemen 

 

Veel doorbraken lopen vertraging op omdat er eerst iets anders geregeld moet zijn. Eerst moeten 

de financiën op orde zijn, dan pas kan er schuldregeling gestart worden. Eerst moeten alle 

papieren perfect in orde zijn, dan pas kan de uitkering aangevraagd worden. Crisis of geen crisis. 

Iemand moet eerst stabiel worden, dan pas kan de behandeling gestart worden. Er moet eerst een 

woning zijn voor na de behandeling, dan pas kan de behandeling starten. Het aantal voorbeelden 

is eindeloos. 

 

Een voorbeeld van een casus waarin een prioriteitsprobleem het proces vertraagt is de casus van 

Jamal. Jamal heeft als minderjarige vluchteling een heftige reis meegemaakt. Hij verblijft op dit 

moment nog in een asielzoekerscentrum. Voor zijn verblijf is een beschikking afgegeven in het 

kader van de verlengde jeugdwet, maar deze loopt binnenkort af. Er moet dan een vervolgplek 

zijn gevonden. De medewerkers van het jeugdteam die Jamal begeleiden willen inzetten op een 

WLZ indicatie. Dit is wat Jamal op basis van een onderzoek van een WMO-consulent en een IQ-

onderzoek nodig heeft. Maar van het CIZ, dat de WLZ-aanvragen beoordeeld, krijgt Jamal te horen 

dat hij eerst een traumabehandeling moet ondergaan. Pas dan kan worden aangetoond of hij wel 

of geen lerend vermogen heeft. Maar de traumabehandeling kan niet worden ingezet voordat de 

situatie van Jamal is gestabiliseerd en hij taalvaardig is. En dat terwijl er snel een vervolgplek voor 

Jamal nodig is.   
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Veel voorzieningen moeten worden voorafgegaan door andere hulp en interventies. Maar in veel 

situaties zijn de problemen zo complex en urgent dat daar geen tijd en ruimte voor is. De casus 

van Jamal is hier een goed voorbeeld van. Tussen verschillende wetten is niet geregeld wat 

wanneer prioriteit moet hebben. Elke wet heeft alleen betrekking op zijn eigen rechtsgebied. Er 

is dus bijvoorbeeld geen regel die zegt: de veiligheid van het kind moet altijd prioriteit krijgen 

boven de aanvraagprocedure voor een bijstandsuitkering. Toch zijn dit wel de dilemma’s waar 

professionals vaak mee te maken krijgen. Ze zullen samen in de uitvoeringspraktijk de ruimte 

moeten vinden om op maat een unieke prioritering aan te brengen.  

 

• Voorwaarden toevoegen 

 

Tijdens veel planreizen worden er voorwaarden aan het maatwerk toegevoegd: “we kunnen een 

urgentiewoning regelen, maar dan moet het gezin wel onder bewind”. Of: “ik wil de jongen 

toelaten tot mijn hostel, maar dan moet de gemeente wel garant staan voor eventuele schade”. Of 

denk aan een klantmanager die de schuld van het gezin alleen wil kwijtschelden als het gezin mee 

gaat werken aan haar plan. Deze voorwaarden lijken allemaal vrij logisch. Professionals willen het 

gezin tegen zichzelf in bescherming nemen. Ze willen organiseren dat mensen de fouten die ze in 

het verleden hebben gemaakt niet weer kunnen maken. Maar vanuit het perspectief van het gezin 

komt dit over als een totaal gebrek aan vertrouwen. Niet zelden worden er voorwaarden opgelegd 

die recht tegen over de wensen van het gezin zelf staan. Dit kan helpen om een gezin versneld 

stappen te laten zetten. Maar het kan ook vertragend werken, omdat het vaak eerst iets van het 

gezin vraagt, voordat ze worden geholpen met het probleem dat urgent is. 

 

Een voorbeeld hiervan is de casus van mevrouw de Blauw. Mevrouw de Blauw is na jaren bijna uit 

de WSNP. Maar ze dreigt te stranden in het zicht van de haven. Ze heeft namelijk niet de juiste 

gegevens ingediend bij de sociale dienst, waardoor haar bijstandsuitkering is stopgezet. De sociale 

dienst wil de uitkering niet met terugwerkende kracht toekennen. Haar bewindvoerder wil haar 

nu uit de WSNP zetten omdat ze geen inkomen meer heeft en nieuwe schulden maakt. En tot 

overmaat dreigt de huurbaas haar uit huis te zetten vanwege haar huurachterstand. Om dit te 

voorkomen wil de gemeente haar huurachterstand betalen. Hiermee willen ze een huisuitzetting 

voorkomen, en ervoor zorgen dat ze een schone lei krijgt vanuit de WSNP. Maar alleen onder een 

voorwaarde: als ze uit de WSNP is moet ze vrijwillig onder beschermingsbewind. Zo willen ze er 

zeker van zijn dat mevrouw de Blauw in de toekomst geen nieuwe schulden meer gaat maken. 

Maar mevrouw de Blauw heeft hier zelf veel moeite mee. Volgens mevrouw is haar huidige 

bewindvoerder de oorzaak van de ontstane problemen. Dus zij wil absoluut niet weer opnieuw 

onder bewind. Zij wil juist zelf controle over haar geld en administratie. Maar de gemeente houdt 

voet bij stuk. Het duurt uiteindelijk drie weken om mevrouw Blauw te overtuigen akkoord te gaan 

met de voorwaarde. En vervolgens nog twee weken om een vorm te vinden waarmee zij akkoord 

kan gaan. Want zij kan het bewind voor na de WSNP nu nog niet aanvragen. Maar een mondelinge 

toezegging vindt de gemeente niet voldoende. Dus moet er iets op papier gezet worden dat 

mevrouw uiteindelijk ondertekend. Dit duurt ook weer drie weken. 
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Een ander voorbeeld van een casus waarin het toevoegen van voorwaarden vertragend werkt is 

de casus van Joost. Joost is dakloos en slaapt in een tent onder een brug. Hij heeft geen inkomen, 

hij heeft schulden en hij is verslaafd. Joost wil graag afkicken, maar er zijn te weinig plekken in de 

kliniek. Bovendien heeft de kliniek als extra eis gesteld dat mensen eerst een woning moeten 

hebben voordat ze kunnen worden opgenomen. Ze willen niet mensen behandelen die daarna 

weer op straat staan. Dan weten ze bijna zeker dat patiënten weer terugvallen. Op zich een 

logische gedachte, maar wel een die een doorbraak voor Joost in de weg staat. Want nu moet hij 

eerst een woning vinden. Maar wie geeft een verslaafde dakloze man met schulden een woning? 

Veel huurbazen willen eerst zien dat hij afkickt en zijn schulden zijn geregeld. Zo stelt iedereen 

extra voorwaarden aan Joost die hij niet waar kan maken. Want hij leeft op straat en slaapt in een 

tent onder de brug. 

 

De voorwaarden die in deze twee casussen worden gesteld zijn op zichzelf logisch. De gemeente 

wil de zekerheid hebben dat mevrouw de Blauw in de toekomst geen schulden meer gaat maken, 

en de afkickkliniek wil zeker weten dat Joost na zijn opname niet weer op straat belandt, met een 

verhoogd risico op een terugval. Maar beide voorwaarden werken in deze casussen vertragend. 

Want mevrouw de Blauw is het niet met de gemeente eens. Ze vindt dat het niet aan haar te wijten 

is dat haar uitkering is stopgezet, en wil de kans krijgen om te bewijzen dat ze wel zelf met geld 

kan omgaan. En de betrokken professionals zijn het niet eens over wat voor woonplek Joost nodig 

heeft. Het ligt voor de hand om dit te onderzoeken terwijl Joost wordt opgenomen. Want Joost 

geeft aan dat hij nu zorg nodig heeft. Maar daar gaat de kliniek niet in mee. De voorwaarden die 

worden gesteld klinken dus op zich logisch, maar werken vertragend en tasten fundamenteel het 

plan aan dat mevrouw de Blauw en Joost zelf voor ogen hebben.    

 

Nu is het plan dat mensen zelf voor ogen niet altijd het enige, juiste of beste plan. Maar mensen 

hun eigen plan en hun eigen perspectief zijn wel essentiële onderdelen om verder te komen. Dus 

los van de vertragende werking die voorwaarden kunnen hebben is het ook zorginhoudelijk 

verstandig om heel terughoudend met extra voorwaarden te zijn.  

  

• Timing past niet op dynamiek van het gezin. 

 

Hierboven zagen we dat de processen om maatwerk goed te keuren 1-12 maanden duren. Dit 

wordt soms nog langer als er na goedkeuring een wachtlijst is. Vaak is de dynamiek in gezinnen 

zo heftig dat er direct hulp nodig is. De timing van besluitvorming van maatwerk sluit dan ook 

zelden aan bij de dynamiek van het gezin. Dit effect wordt versterkt als gezinnen tijdens de 

maatwerkplanreis zelf toegang tot voorzieningen moeten aanvragen via reguliere procedures. 

Gezinnen met veel aan hun hoofd zijn hier vaak niet erg snel in. En de instellingen waar ze iets 

aanvragen hanteren hun gebruikelijk termijnen om te reageren en te beoordelen. Dat maakt dat 

het tot stand komen van plannen en doorbraken soms lang duurt. Gezinnen ontwikkelen in die 

tijd andere en nieuwe problemen en glijden verder af.  
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Dit patroon zien we terugkomen bij de familie Askar. De familie Askar komt uit Somalië, en is een 

jaar geleden gevlucht uit Duitsland vanwege hun criminele zoon. Ze verblijven op dit moment in 

de maatschappelijke opvang, maar dit is geen houdbare situatie. Er is een woning nodig zodat de 

kinderen veilig kunnen opgroeien en een leven op kunnen bouwen. De woningbouw heeft een 

contingent woning beschikbaar gesteld die geschikt is, maar geeft wel aan dat er voldoende 

inkomsten moeten zijn om dit door te kunnen laten gaan. Op het moment dat de woning 

beschikbaar komt zijn de financiën van het gezin echter nog niet goed geregeld. Moeder ontvangt 

maar de helft van een daklozenuitkering voor een gezin omdat de asielaanvraag van haar partner 

nog loopt en hij geen verblijfsvergunning heeft. Hierdoor heeft ze ook nog geen recht op 

verschillende toeslagen. De belastingdienst is nog bezig om te onderzoeken of het gezin nog 

kindgebonden budget uit Duitsland ontvangt. Het duurt, kortom, te lang om de financiën rond te 

krijgen. Hierdoor kan het gezin het huis nog niet bekostigen, en kan de doorbraak niet doorgaan. 

Met alle gevolgen van dien. Iedere maand dat het gezin langer in de opvang zit kost de gemeente 

€6.000 en gaat het slechter met de kinderen. 

 

In casussen als deze zien we dat de timing van de procedures niet past op de dynamiek van het 

gezin. De familie Askar heeft nu een huis nodig, maar hiervoor moeten eerst de financiën goed 

worden geregeld. Dit heeft grote consequenties voor het gezin. In dit soort casussen is er vaak wel 

een besef van hoe ver het gezin kan afglijden. Want in de situaties waar gezinnen afglijden zien 

we dat op een bepaald moment de crisis zo groot is, dat de doorbraak wel binnen 24 uur 

goedgekeurd kan worden. Terwijl dit in de maanden overleg daarvoor nog niet kon. 

 

• Burgers vertragen zelf het proces	
	
We zien in de planreizen dat het gedrag van mensen zelf ook vaak een belangrijke factor is in hoe 

snel de doorbraak gerealiseerd wordt. Mensen kunnen het zichzelf lastig maken door zich niet te 

gedragen, hun papieren niet aan te leveren, niet gemotiveerd te zijn, boos te worden op de 

hulpverlening, dingen te doen die niet mogen, zich niet aan afspraken te houden of te eisen dat 

de hulpverlening bij elke te zetten stap toestemming vraagt. Te vaak zien we dat dit soort dingen 

ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten van voorzieningen waar ze recht op hebben, of 

ervoor zorgen dat het proces om de doorbraak te realiseren onnodig wordt vertraagd. 

 

Dit patroon zien we terug in de casus van de familie De Jong. Bij mevrouw De Jong en haar 

kinderen is twee jaar geleden een bijzondere ziekte vastgesteld. Hierdoor zijn ze lichamelijk 

behoorlijk beperkt. Hun huidige koopwoning kan onvoldoende aangepast worden, dus ze hebben 

een nieuwe, passende woning nodig. De gemeente wil meewerken aan een sociale huurwoning in 

de buurt van de school van de kinderen, ondanks het feit dat het gezin net boven de 

inkomensgrens zit. Maar het proces loopt enorm stroef omdat mevrouw De Jong steeds precies 

wil weten welke informatie het wijkteam met wie wil delen. Ze wil dat het plan alleen anoniem 

besproken wordt, en blokkeert het proces door geen toestemming te geven om contact op te 

nemen met collega’s van de gemeente. Ze heeft in het verleden namelijk slechte ervaring met 

hulpverleners gehad, en is nu erg wantrouwig.  
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Dit patroon zien we vaak terugkomen in de planreizen. Te vaak is het doorslaggevend voor het 

slagen van het plan hoe mensen zichzelf gedragen. Het gedrag van mensen kan natuurlijk ook een 

positieve invloed hebben op het proces. Mensen die zich goed, netjes gedragen en zich positief en 

gemotiveerd weten op te stellen krijgen vaker en sneller maatwerk voor elkaar. Maar een groot 

deel van de doelgroep heeft zoveel problemen en negatieve ervaringen met overheidsinstellingen 

dat ze niet meer gemotiveerd zijn. Ze zijn het vertrouwen in professionals vaak ook kwijt. Ze 

gedragen zich onhandig. Dat is ook de reden dat ze in de problemen zitten. De doorbraak en het 

maatwerk moet er voor zorgen dat ze dit gedrag aan kunnen passen. Door problemen weg te 

nemen ontstaat er letterlijk weer ruimte in het hoofd om weer goed na te kunnen denken. Om 

betere keuzes te kunnen maken. En mogelijk weer wat vertrouwen te krijgen in professionals. 

Door deze gedragsverandering al vooraf te vragen ontstaat een lange, zo niet eindeloze vertraging 

van de doorbraak, omdat mensen in de problematische situatie niet in staat zijn hun gedrag aan 

te passen. Maatwerk moet de voorwaarden voor gedragsaanpassing mogelijk maken. 

Gedragsaanpassing moet geen voorwaarde voor passende zorg en ondersteuning worden. 

 

Tot slot: Buiten de gemeentelijke invloedsfeer 

 

Het realiseren van maatwerk is moeilijker en duurt langer als je hiervoor afhankelijk bent van 

partijen buiten de gemeente. We zien dat gemeenten zelf steeds beter en sneller maatwerk leren 

maken. De uitdaging in de reisjes ligt dan ook heel vaak bij het meekrijgen van organisaties buiten 

de directe invloedssfeer van de gemeente. Dit kan gaan om woningcorporaties (wonen), 

zorginstellingen (zorg), scholen (passend onderwijs), en organisaties binnen het 

veiligheidsdomein. Het kan ook een uitdaging zijn om organisaties mee te krijgen die gaan over 

inkomen en schulden, vooral als deze zaken georganiseerd zijn in de regio of op een andere 

manier extern worden uitgevoerd. 

 

Het is dan ook zaak deze partijen nadrukkelijk bij de ontwikkeling van maatwerk voor 

multiproblematiek te blijven betrekken. De vijf deelnemende steden zien dit allemaal als een 

belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van goed en snel maatwerk. De vertragende factoren 

die we hierboven beschrijven spelen allemaal meer naar mate het aantal organisaties buiten de 

gemeente toenemen. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat hun eerste prioriteit niet altijd 

maatwerk voor een gezin is, maar ook gewoon een organisatieproces goed moeten uitvoeren en 

zorgen dat ze de mensen die ze nu helpen goed blijven helpen.   

 

VIJF VERSNELLENDE FACTOREN  

 
Tot slot kijken we naar de elementen die het mogelijk maken dat maatwerk wel snel wordt 

goedgekeurd. Zoals we hierboven al zagen, bij de ideale oplossing, is dat moeilijker om vast te 

stellen. Als mensen het eens zijn over een oplossing vinden ze dit vaak zo logisch dat het ‘JA’ niet 

beargumenteerd hoeft te worden. Dit zien we ook vaak terug in de maatwerkplanreizen. 

Professionals leggen heel goed uit (legitimeren) waarom iets niet kan of mag, maar bij het 
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goedkeuren van de doorbraak is die argumentatie niet altijd even goed aanwezig in de 

maatwerkplanreizen. Toch zien we in de reisjes voldoende patronen terug om versnellende 

factoren te illustreren.  

 

• Organisatie 

 

Maatwerk moet je organiseren. Alle gemeenten hebben dit project op hun eigen wijze 

vormgegeven. In Dordrecht hebben ze het pontonniersmodel: een maatwerkaanpak waarbij de 

wijkteams casussen kunnen aanmelden bij één persoon, die vervolgens de doorbraken realiseert 

binnen gemeente en andere organisaties. In Hart van Brabant werken ze met een 

maatwerkfilosofie die door de hele regio wordt omarmt. Iedere gemeente heeft een eigen 

doorbraakteam, waar professionals doorbraakplannen kunnen inbrengen als het ze zelf niet lukt 

om een doorbraak te realiseren. Het is de taak van het doorbraakteam om dit dan wel voor elkaar 

te krijgen. In Amersfoort hebben ze in ieder wijkteam een doorbraakregisseur, die een 

doorbraakplan schrijft. Deze plannen worden vervolgens ingediend bij het doorbraakteam, dat 

verantwoordelijk is om de plannen uit te voeren. En in Geldrop-Mierlo hebben ze een plusteam 

dat complexe casuïstiek in de regio oppakt. Dit team werkt met de waardendriehoek om 

maatwerk te legitimeren. Voor dit project heeft de gemeente daarboven op een maatwerktafel 

ingericht waar het team heen kan met casuïstiek die alsnog vastloopt. Groningen heeft twintig 

uitvoerende professionals opgeleid om maatwerkplannen met de 250 meest complexe gezinnen 

te gaan maken.  

 

We hebben niet onderzocht of het ene organisatiemodel nu beter en sneller maatwerk mogelijk 

maakt dan het andere model. Dit is waarschijnlijk ook niet mogelijk. Het organisatiemodel is 

slechts een van de vele factoren die bepaald hoe snel en goed professionals maatwerk mogelijk 

kunnen maken. Zo zien we dat het vooral belangrijk is, hoe je invulling aan dit model geeft, welke 

personen dit doen en hoe ver steden in hun ontwikkeling staan. Er bestaat (nog) geen beste 

blauwdruk voor een maatwerk-organisatie model. De vijf steden in dit onderzoek zijn allemaal 

nog volop in ontwikkeling met het structureren en de organisatie van hun maatwerkmethode. 

En steden kunnen van elkaar leren, maar moeten ook allemaal zelf lokaal hun eigen organisatie 

proces ontwikkelen. En om die ontwikkeling plaats te laten vinden is het in de eerste plaats 

belangrijk dat er een vorm van organisatie is. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om met 

elkaar te kunnen leren en versnellen. 

 

Groningen is van de vijf steden het meest recent gestart met een specifieke 

maatwerkbenadering. Daar leerden betrokken partijen onder andere dat het wel belangrijk is 

om een maatwerkplan zwart op wit te zetten. En een duidelijke procedure of route te 

ontwikkelen waar zo’n plan heen moet. Anders gaan professionals die zijn opgeleid in de nieuwe 

maatwerkfilosofie bellen, overleggen en mailen met professionals die dit niet zijn. Dat bevordert 

het gezamenlijk leren en ontwikkelen niet, maar maakt het ook moeilijk om gericht maatwerk 

mogelijk te maken. Om gezamenlijk te leren werken ze met een doorbraakoverleg waar 

ambassadeurs van alle betrokken organisaties (afhankelijk van de casus) aanwezig zijn. Daar 
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zijn ze naast het bespreken van doorbraken ook bezig met de vraag hoe de hele keten mensen 

die vastlopen WEL kan helpen. 

 

Geldrop-Mierlo werkte al jaren met het legitimeren van maatwerk op basis van de 

waardendriehoek. Recent zijn ze gestart om ook een maatwerktafel in te richten. Aan deze tafel 

zijn alle ketenpartners vertegenwoordigd en zitten vooral mensen die maatwerk moeten 

beoordelen vanuit een “ja tenzij…” gedachte. Maar in de praktijk bleek dat deze tafel vooral “nee 

hier kunnen we in dit geval niet aan beginnen” teruggaf op plannen. Dit voorbeeld laat zien dat 

je niet alles volledig kunt organiseren. Maar dit is ook een fase waar je als organisatie zelf 

doorheen moet. Je moet gezamenlijk ontdekken waarom dit gebeurt en hoe je eraan 

voorbijkomt. Alleen dan leer je gezamenlijk maatwerk te maken. In Geldrop Mierlo hebben ze 

geleerd dat meer mensen aan tafel het risico op meer “nee’s” groter maakt. Dus ze leren het plus 

team nu om alleen maatwerkoverleg te voeren met die organisatie die ze nodig hebben voor de 

doorbraak en met iedere ketenpartner apart een samenwerkingsrelatie op persoonlijk niveau 

vorm te geven.   

 

In Dordrecht zijn ze zeven jaar geleden al gestart met een maatwerktafel voor vastgelopen 

casuïstiek. Gaandeweg leerden zij ook dat de dynamiek tussen wijkteams en tafel niet per se tot 

sneller en beter maatwerk leidde. Daardoor hebben ze het realiseren van de doorbraak 

eenvoudiger en persoonlijker georganiseerd. Geen tafel met betrokken partners meer, maar 

slechts 2 professionals waar wijkteammedewerkers terecht kunnen met hun verzoek voor een 

doorbraak. Deze twee professionals gaan vervolgens de organisaties en afdelingen in om de 

doorbraak te bepleiten. Op die manier ontwikkelen ze twee echte specialisten in dit type werk 

en hoeft niet iedere wijkteam medewerker te leren om collega’s te overtuigen van de doorbraak.  

 

Maar maatwerktafels kunnen ook wel werken. In Amersfoort en Hart van Brabant werken ze 

wel met plekken waar casuïstiek standaard besproken wordt. En in Amersfoort leren ze aan 

deze doorbaaktafel steeds beter sneller maatwerk te legitimeren. Maar ze zien ook dat deze 

vorm van werken om continue leren en ontwikkelen vraagt. Met het organiseren van een tafel 

zijn gemeenten niet klaar. In Amersfoort reflecteren ze veel op het snijvlak van uitvoering en 

beleid. Deze partijen komen elkaar tegen aan deze tafel.   

 

In Hart van Brabant is iedere gemeente weer net anders georganiseerd. Daar weten ze dat het 

belangrijk is dat er een organisatievorm is. Niet per se wat die vorm is. Binnen die vormen zetten 

ze vol in op het onderwijzen van een maatwerk filosofie en werken ze met maatwerkbudget om 

nieuwe financieringsstromen te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om niet alleen het proces 

rond maatwerk anders te organiseren maar ook de financieringsstromen.  

 

• Persoonlijke effectiviteit 

 

De persoonlijke effectiviteit van de professionals die het plan maken en bepleiten speelt ook een 

grote rol in het tot stand komen van maatwerk. We zien dat maatwerk sneller tot stand komt 
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naar mate professionals meer inhoudelijke kennis hebben van wet- en regelgeving, van kosten 

en baten en van wat werkt voor het gezin. Wat ook belangrijk is, is hun retorische vermogen (hoe 

goed ze kunnen overtuigen en verkopen), hun netwerk (hoe goed ze de mensen kennen bij wie 

ze moeten zijn), en hun doorzettingsvermogen.  

 

Professionals spelen een belangrijke persoonlijke rol in het realiseren van doorbraken. Een goed 

voorbeeld hiervan is de casus van Samira. Samira is 19 en woont nu nog bij haar moeder, maar 

daar wil ze weg. Haar moeder heeft forse psychische problemen, en daardoor komen Samira’s 

studie en werk niet van de grond. Samira wordt depressief en suïcidaal. Als ze niet snel uit huis 

gaat dreigt een opname. De betrokken wijkteammedewerker heeft nu een woonplek voor Samira 

gevonden. Maar Samira kan alleen voor een jongerenuitkering in aanmerking komen, en dat is 

te weinig om de woning te betalen. De doorbraak is daarom een uitkering van minimaal 750 euro 

in de maand totdat ze weer kan gaan studeren en studiefinanciering aan kan vragen.  

 

De wijkteammedewerker dient hiervoor een aanvraag in, maar de klantmanager van werk en 

inkomen gaat niet akkoord. Ze willen er niet in mee gaan omdat het bedrag wat Samira nodig 

heeft te hoog is. Bovendien geven ze aan dat het weken duurt om een uitkeringsaanvraag te 

behandelen. En zoveel tijd heeft Samira niet, want dan is de woning die is vrijgekomen alweer 

bezet. Vervolgens stapt de wijkteammedewerker naar de doorbraakregisseur. Zij maakt een 

doorbraakplan waarin het dreigende scenario in beeld wordt gebracht (een opname), waarin 

wordt uitgelegd dat de doorbraak dus grote maatschappelijke kosten gaat besparen, en waarin 

wordt uitgelegd waarom de doorbraak goed is voor het welzijn van Samira en haar moeder. Ze 

weet dat een klantmanager die een uitzondering maakt dit moet verantwoorden bij haar 

leidinggevende. Hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor de klantmanager is om dit te doen. 

De doorbraakregisseur weet ook dat ze het meeste kans maakt als ze het plan indient bij de 

klantmanager die in het doorbraakteam zit. Ze benadert hem, en weet hem vervolgens makkelijk 

te overtuigen van het plan.  

 

We zien dus dat de persoonlijke effectiviteit van professionals een grote rol speelt in het 

realiseren van de doorbraak. En hun persoonlijke effectiviteit wordt groter als ze inhoudelijke 

kennis hebben over wet- en regelgeving, de kosten en baten van de doorbraak in beeld kunnen 

brengen, weten wat werkt voor een gezin, het plan overtuigend kunnen brengen, weten wie ze 

moeten benaderen en een groot doorzettingsvermogen hebben. 

 

 

• Een goed plan 	
	
Een goed plan maakt veel tegenargumenten uit de eerste maanden van een planreis vooraf al 

onschadelijk. In die eerste maanden zien we veel tegen argumenten die verwijzen naar regels of 

de wet. Het mag niet van de regels of het mag niet van de wet. Professionals die de regels en de 

wet niet kennen laten zich hier makkelijk mee wegsturen, terwijl vaak later in het proces blijkt 

dat er wel degelijk ruimte in de regels en de wet zit om het maatwerk mogelijk te maken. Het 
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proces wordt dus enorm versnelt door vooraf in het plan op te nemen op basis van welke ruimte 

en uitzonderingsgrond in regel of wet je maatwerk mogelijk wil maken. Hetzelfde geld voor de 

kosten. Professionals die een los verzoek voor maatwerk moeten behandelen denken al snel: 

“wat gaat dit wel allemaal niet kosten.” Terwijl de meeste maatwerkplannen over het geheel 

bezien goedkoper zijn. Door dit op voorhand uit te rekenen zullen minder professionals 

twijfelen over de doorbraak en sneller overtuigd raken. 

 

Naast rendement en legitimiteit bevat een goed plan het perspectief van het gezin. Wat is er 

uniek aan de situatie van dit gezin en waarom is het voor hen belangrijk dat er een doorbraak 

komt. Veel afwijzingen van maatwerkverzoeken gaan nog steeds uit van algemene beleidsregels. 

Regels die op doelgroepen van toepassing zijn maar niet altijd op individuele gezinnen passen. 

Niet zelden wijzen professionals maatwerk af zonder dat ze het gezin of de specifieke situatie 

kennen. Daarom is het belangrijk dit beeld en perspectief goed in een plan te verwerken.  

 

Ook bevat een plan de mogelijkheid om voldoende relevante informatie over te dragen. Veel 

reizen vertragen omdat er meer informatie over of van het gezin wordt gevraagd. Een goed plan 

geeft voldoende informatie om een besluit op te baseren. 

 

Ten slotte is een goed plan van en voor een gezin. Dit is belangrijk voor de fase na goedkeuring. 

Doordat de filosofie rond het maatwerk op papier staat kan iedereen teruglezen wat waarom 

besloten is. Het gezin kan hier ook op wijzen als na het besluit discussies rond het maatwerk 

weer opnieuw oplaaien. Want met iedere nieuwe professional die betrokken raakt kan het hele 

plan weer opnieuw ter discussie worden gesteld.  

	
	

• Maatwerkbudget 

 

Een maatwerkbudget is een budget met bureaucratievrijgeld, waarmee professionals snelheid, 

toegang, of tijd kunnen organiseren. We zien dat het inzetten van maatwerkbudget aanzienlijk 

kan helpen om de doorbraak versneld tot stand te laten komen. Neem bijvoorbeeld de casus van 

Sandra. Sandra is een alleenstaande moeder. Ze heeft borstkanker gehad, en wordt nu 

belemmerd door lichamelijke en cognitieve beperkingen als gevolg van haar ziekte. Hierdoor 

krijgt ze haar huishouden maar moeilijk georganiseerd, en kan ze haar bedrijf niet voortzetten. 

Ze wil een stamceltherapie in Mexico ondergaan, die de restverschijnselen van haar ziekte voor 

80% kan wegnemen. Maar de behandeling wordt niet vergoed door haar zorgverzekering. Ze 

heeft zelf al 23.000 euro opgehaald om hem te bekostigen, maar komt nog 5.000 euro te kort. 

Zoals gezegd wil haar zorgverzekeraar het bedrag niet betalen, en ze komt niet in aanmerking 

voor bijzondere bijstand omdat ze een KvK-inschrijving heeft. Dus besluit de gemeente om de 

5.000 euro vanuit maatwerkbudget te vergoeden. Zo kan Sandra op termijn haar bedrijf 

voortzetten en zelfstandig haar huishouden draaiende blijven houden. De casus van Sandra 

maakt duidelijk dat het inzetten van maatwerkbudget een effectieve manier kan zijn om 
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bureaucratische problemen op te lossen. De doorbraak was door het inzetten van 

maatwerkbudget binnen een week geregeld.  

 

 

• Crisis  

 

Helaas zien we in de planreizen dat er ook vaak eerst een crisis nodig is om het maatwerkplan 

te realiseren. Rondom veiligheid en zorg zien we dat mensen soms pas ergens geplaatst kunnen 

worden als ze eerst een delict plegen of zichzelf iets aandoen. Rondom wonen zien we dat de 

situatie eerst erg moet verslechteren voordat mensen voor woonurgentie in aanmerking komen. 

En rondom jeugd zien we dat er pas ingegrepen kan worden als de situatie te onveilig wordt. In 

al dit soort casussen zien we dat als er iets ergs gebeurt en de situatie echt niet meer houdbaar 

is, er vaak binnen 24 uur een doorbraak mogelijk is. 

 

Dit zien we bijvoorbeeld in de casus van Jan. Jan is 57 jaar, verslaafd, en zwaar suikerpatiënt. Hij 

heeft ook psychische problemen. Zijn begeleiders willen dat hij beschermd gaat wonen, maar 

Jan wil dit niet omdat hij eerder een trauma in een beschermd wonen setting heeft opgelopen. 

Jan heeft de afgelopen jaren vaak in detentie gezeten. Iedere keer proberen de betrokken 

hulpverleners om samen met hem zijn leven weer op de rit te krijgen, maar vervolgens doet hij 

weer iets dat niet mag en belandt hij weer in de gevangenis. En als hij hier weer uit ontslagen 

wordt begint het hele circus weer opnieuw. Ook deze keer is Jan weer in de gevangenis beland, 

vanwege een straatroof. De pro justitia rapporteur schat in dat hij met ondersteuning toch 

zelfstandig zou moeten kunnen wonen. De betrokken hulpverleners vinden dit onbegrijpelijk. 

Ze vinden dat hij in de gevangenis niet goed beoordeeld kan worden, omdat dit een plek is met 

veel structuur waar hij niet kan gebruiken. Als pro justitia rapporteur anders had geoordeeld 

hadden ze op forensische titel kunnen bemiddelen naar een beschermd wonen instelling. Maar 

nu keert Jan weer terug naar huis. Hij begint weer met drinken, glijdt af en pleegt vervolgens 

een suïcidepoging. Hierdoor kan het CIZ hem eindelijk een rechterlijke machtiging opleggen, 

zodat ze hem onder dwang op een beschermd wonen plek kunnen krijgen. Maar hier was dus 

wel eerst een crisis voor nodig. 

 

In dit soort gevallen zien we dat een doorbraak een crisis had kunnen voorkomen. Als het was 

gelukt om Jan onder dwang op een beschermd wonen plek te krijgen, had hij waarschijnlijk geen 

zelfmoordpoging gedaan. Maar we zien dat het in veel gevallen nagenoeg onmogelijk is om 

preventief te handelen. Hierdoor glijden burgers verder af, met een crisis en hoge 

maatschappelijke kosten tot gevolg. 

 

Naarmate steden verder zijn in de ontwikkeling van maatwerk leren ze meer van deze 

crisissituaties. Ze leren ze te herkennen en met elkaar de vraag te stellen: als dit nu mogelijk is, 

waarom hebben we deze oplossing dan niet eerder mogelijk gemaakt. Het helpt om op die 

manier te reflecteren op crisis.  
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Veiligheid  
 

Familie Juurlink moet hun huis uit. Of althans, dat zouden ze moeten. De politie heeft een inval 

gedaan en er is een wietkwekerij aangetroffen. De buurt klaagde al langer omdat er volgens de 

buren ook gehandeld zou worden. ‘s Avonds kwamen er veel mensen aan de deur. De politie 

herkent dit beeld. Dat was ook een van de redenen voor de inval. Maar de familie Juurlink is ook 

al langer bekend bij hulpverleners, bij jeugdzorg en Veilig Thuis. Moeder is licht verstandelijk 

beperkt en voedt haar twee zoons alleen op. De oudste zoon is meervoudig gehandicapt en de 

jongste zoon gaat naar speciaal basisonderwijs. Moeder heeft al erg veel moeite de kinderen in 

huis op te voeden. Zij en de kinderen kunnen het niet aan om nu op straat gezet te worden.  

 

Daarom grijpt de burgemeester in. Hij besluit het gezin niet op straat te zetten vanwege de 

wietkwekerij. Het gezin is volgens haar te kwetsbaar om dit te doen. De gevolgschade voor de 

kinderen zou te groot zijn en dus de straf te zwaar. Bovendien denkt ze dat dit wel eens een kans 

kan bieden om beter door te dringen tot moeder. Veel van de betrokken hulpverleners gaven 

aan maar moeilijk plannen met moeder te kunnen maken. Ze wil alleen maar de beste 

voorzieningen voor haar kinderen en weigert in te zien dat ze zelf ook onderdeel van het 

probleem is. Daarom wil de burgemeester dat er gebruik wordt gemaakt van het tweede kans 

beleid. Dit beleid biedt mensen die uit hun woning zijn gezet een tweede kans om weer opnieuw 

te kunnen wonen. Op basis van afspraken en onder voorwaarden. In deze situatie besluiten ze 

om deze afspraken te maken zonder het gezin uit huis te zetten.  

 

Maar het maken van de afspraken duurt lang. In eerste instantie duurt het twee maanden 

voordat er een intakegesprek voor het tweede kans-traject gepland kan worden. Tijdens die 

twee maanden zijn de problemen niet verminderd. De politie en woningcorporatie krijgen nog 

steeds signalen dat er gedeald zou worden in het huis. Ook bij Veilig Thuis, komt in deze periode 

een melding binnen. Het vraagt veel van al deze partijen om niet in te grijpen. Maar door goed 

en geregeld overleg houdt men vast aan het oorspronkelijke plan.  

 

Uiteindelijk volgt er een serie gesprekken met moeder over haar tweede kans. Moeder had nooit 

gedacht dat ze haar echt uit huis zouden zetten. Maar tijdens deze gesprekken leert ze dat dit 

wel echt gaat gebeuren als ze niet meewerkt aan een goed plan voor haar en haar twee zoons. 

En eigenlijk wil ze niets liever. Ze zit tot over haar oren in de schulden en wil wel een oplossing 

maar weet niet hoe. Ze heeft haar auto nodig om haar jongste kind te vervoeren. Die moet ze 
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toch ergens van betalen. Dit probleem wordt aangegrepen om samen met moeder een plan te 

maken voor haar schulden, inkomen en de zorg voor haar en haar kinderen. 

 

Bij dertig van de honderd planreizen speelt veiligheid op een of andere manier een rol. In deze 

situatie is het vaak extra moeilijk om gezamenlijk tot een doorbraak te komen. Professionals zijn 

het vaker niet eens over de vraag wat de juiste oplossing is. De dilemma’s rond de casus zijn 

groter en ingewikkelder.  

 

Dit heeft te maken met een aantal factoren. In de eerste plaats zijn er altijd mensen die last 

hebben van het gedrag van de ander. Dit kan gaan om kinderen die last hebben van het gedrag 

van ouders of oudere broers en zussen. Maar ook om buren die overlast ervaren. Dit komt ook 

vaak beide voor zoals in het voorbeeld hierboven. Hier moet er altijd met verschillende belangen 

rekening gehouden worden. De overlastgever en de buurt moeten erop vooruitgaan. En in 

situaties van huiselijk geweld kan het niet altijd één plan zijn maar moeten professionals 

meerdere plannen maken. 

 

Ten tweede weigeren deze burgers altijd op een of ander punt mee te werken aan wat 

hulpverleners willen. Ze mijden zorg en andere vormen van hulpverlening of zijn heel selectief 

in welke zorg en hulpverlening ze nog wel en niet accepteren. Dit komt vaak voort uit jarenlange 

slechte ervaringen met hulp en zorg. Het wantrouwen ten opzichte van professionals is bij deze 

doelgroep groot.  

 

Deze beide factoren spelen ook wel in niet-veiligheidscasussen maar zijn in deze dertig casussen 

wel het meest prominent aanwezig. Vertrek je nu vanuit het perspectief van de cliënt of ga je 

met drang en dwang zitten duwen op gedragsaanpassing? Dat is het dilemma dat voorligt. Of 

wacht je tot er echt ingegrepen kan worden met een huisuitzetting of detentie? Want daarvoor 

moeten professionals vaak wachten omdat het vergrijp vaak nog niet zwaar genoeg is. Dat maakt 

vaak dat het lang duurt voordat betrokken partijen een knoop kunnen doorhakken. Het gezin 

wil zelf niet meewerken en of bewegen, dus zien professionals zich vaak gedwongen om te 

wachten tot iemand ver genoeg de fout in gaat. Pas dan kunnen ze iemand oppakken, gedwongen 

op laten nemen of uit huis plaatsen.  

 

Vanuit die spanning valt het extra op dat de burgemeester in ons voorbeeld de familie Juurlink 

in hun huis laat wonen. We zien in veel andere reizen dat als er een mogelijkheid is om in te 

grijpen dit ook gebeurt. In dit geval kiest de burgemeester er expliciet voor om het belang van 

de kinderen en het gezin expliciet boven het belang van de veiligheid van de samenleving te 

plaatsen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken professionals uit sociaal en jeugd 

domein. Want gezamenlijk moet er plan gemaakt worden om te blijven wonen, de financiën op 

orde te krijgen en de criminele activiteiten te staken.  
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Julian (19) is licht verstandelijk beperkt, heeft psychische problemen en blowt en drinkt veel. Hij 

woont bij zijn moeder die hij geregeld slaat en/of bedreigt. Moeder doet daarvoor veel meldingen 

bij de politie en er zijn overlastmeldingen van de buren tijdens deze ruzies. Julian wil wel 

meewerken met zijn begeleiders maar houdt zich niet altijd aan afspraken en wil niets weten 

van beschermd wonen. Hij wil zelfstandig wonen. Of anders bij zijn moeder blijven wonen.  

 

Betrokken hulpverleners zien dit eigenlijk niet zitten. Ze denken niet dat Julian zelfstandig kan 

wonen en bij zijn moeder loopt het telkens uit de hand. Hij heeft laatst nog twee weken in 

detentie gezeten nadat hij zijn moeder had aangevallen. Zij zien als ideaal plaatje voor zich dat 

Julian eerst afkickt, dan een behandeling volgt en vervolgens uitstroomt in beschermd wonen. 

Maar daar is een rechterlijke machtiging voor nodig omdat Julian zich niet vrijwillig wil laten 

opnemen. Maar hier zijn ook strakke afspraken met alle betrokken zorgaanbieders voor nodig. 

Want om zo’n traject te laten slagen moet Julian perfect van de ene plek naar de andere plek 

door kunnen stromen. Als de verslavingskliniek klaar is met de behandeling moet hij door 

kunnen stromen naar de instelling waar hij behandeling voor zijn psychische problemen krijgt.  

Als die behandeling is afgerond moet er een plek vrij zijn bij beschermd wonen. En er moet een 

voldoende goed ambulant behandelplan klaarliggen plus een zelfstandige woning voor als hij 

toch zelfstandig wil gaan wonen. Want de rechter zal Julian niet zijn hele leven gedwongen 

beschermd laten wonen. Het is een hele puzzel om zo’n plan goed in elkaar te zetten en alle 

stappen goed op elkaar aan te laten sluiten. En dan moeten al deze behandeltrajecten ook nog 

eens goed uitgevoerd worden en aanslaan. De kans dat dit volledig slaagt is dan ook best klein. 

 

Daarom besluiten betrokken partijen eerst in goed overleg een ander traject te volgen. Met alle 

betrokken partijen, hulpverleners, Julian en zijn moeder maken ze een plan om bij moeder te 

blijven wonen en toe te werken naar zelfstandigheid. Het OM kan voorwaarden opleggen waar 

Julian zich aan moet houden om niet het proces voor een rechterlijke machtiging op te starten. 

Oude jeugdhulpverleners weten goed met Julian te werken en maken een plan met hem om de 

geweldsincidenten minder vaak en minder heftig te laten verlopen. Maar de partijen maken niet 

alleen een plan om bij moeder te leven(wonen?). Ze maken ook alvast een plan voor wat er moet 

gebeuren als het toch weer mis gaat. Want dan moet direct de schakel van crisiszorg, 

verslavingszorg, behandeling en uitstroom klaar staan om effect te hebben. En ze denken zelfs 

al na over een derde plan voor na deze reeks aan behandelingen. De kans is groot dat Julian dan 

nog steeds niet beschermd wil wonen, dus moet er een goed ambulant plan liggen met een huis 

of kamer voor Julian zodat hij niet meer bij zijn moeder woont. En als hij niet thuis is ontstaat er 

ook ruimte om eens wat met moeder te gaan doen om haar leven goed op de rit te krijgen. Zo 

liggen er eigenlijk drie plannen voor Julian klaar, waarvan twee vertrekken vanuit zijn eigen 

perspectief, en één plan voor als dit niet haalbaar is. 

 

Veiligheidsketen en sociaal domein. 

 

Samenwerking tussen veiligheid en sociaal domein is noodzakelijk om maatwerk voor deze 

gezinnen mogelijk te maken. Tegelijkertijd hebben we in dit onderzoek gezien dat de vijf 
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steden echt nog aan het begin staan om deze samenwerking te ontwikkelen. Maatwerk vanuit 

het sociaal domein (WMO, Jeugd en Participatiewet) staat vaak nog los van maatwerk vanuit het 

zorg en veiligheidsdomein zoals de zorg- en veiligheidshuizen. In dit onderzoek werd het 

verschil tussen deze twee werelden vooral rond het perspectief van het gezin zichtbaar. Doel 

van het onderzoek was onder andere om 100 planreizen te onderzoeken van maatwerkplannen 

die vanuit het perspectief van de cliënt zijn opgesteld. De projecten in de vijf steden zijn vanuit 

het sociaal domein opgezet en vertrekken vooral vanuit casuïstiek van wijkteams. Alleen in Hart 

van Brabant was vanaf het begin ook het zorg- en veiligheidshuis aangehaakt voor de helft van 

de casuïstiek. In veel van de andere steden bleek het best moeilijk om überhaupt casuïstiek uit 

het veiligheidsdomein in het project op te pakken. De veiligheidsketen pakt casuïstiek op en 

heeft integraal werken op een andere manier ontwikkeld dan in het sociaal domein. Dit maakt 

het lastig om van het ene domein casuïstiek in te brengen in de werkwijze van het andere 

domein. 

 

Vanuit het sociaal domein stellen aanpakken het perspectief van de cliënt centraal en proberen 

professionals minder te denken vanuit regels en beleid. De leefwereld moet bepalen welk 

maatwerk nodig is en niet de systeem wereld. Maar zoals we hierboven al zagen is het in de 

veiligheidscasus extra ingewikkeld om het perspectief van de cliënt leidend te laten zijn. Zeker 

als cliënten niet meewerken maar wel anderen of zichzelf schade toebrengen. De manier waarop 

vanuit veiligheid maatwerk wordt gemaakt is dan ook vaak anders ingericht. In het proces speelt 

de systeemwereld vaker en anders een rol. De systeemwereld, de wetten, regels, protocollen, 

procedures en instellingen moeten vaak echt gebruikt worden om schade voor de betrokkenen 

of omstanders te voorkomen. Betrokken professionals moeten dan bijvoorbeeld alles gebruiken 

en inzetten om iemand op te laten nemen of weer vast te kunnen zetten.   

 

Beide domeinen helpen dus verschillende type cliënten, met verschillende problemen en met 

verschillende partners. Bij een overleg rond en zorg- en veiligheidshuis casus zijn vaak politie, 

veiligheidshuis/OOV, GGZ en eventueel OM betrokken. In het Sociaal domein gaat het om 

professionals van WMO, Jeugd(zorg), Jeugd GGZ, Werk en inkomen en Onderwijs. Deze 

professionals komen elkaar maar af en toe tegen in casuïstiek problemen op het gebied van zorg 

en veiligheid en jeugd en sociale problemen samenkomen.  

 

We denken dat vooral vanuit het veiligheidsdomein veel te winnen is door meer samen te 

werken. Bij casus in het Sociaal domein is er lang niet altijd sprake van een veiligheidsprobleem, 

maar bij casuïstiek in het veiligheidsdomein is wel altijd ook sprake van sociale problematiek 

(wonen, schulden, werk, inkomen en evt. jeugd). En juist op deze domeinen zien we dat in het 

sociaal domein in de vijf gemeenten de meeste doorbraken worden gerealiseerd. Deze 

doorbraken vormen de voorwaarden die mensen nodig hebben om hun gedrag aan te passen.  
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Overlap 

Van de casuïstiek waar veiligheid wel een rol speelde, was er van de 30 casussen, 18 keer sprake 

van huiselijk geweld. Bij deze casuïstiek was ten minste Veilig Thuis en de RvdK betrokken. Bij 7 

van deze 18 waren daarnaast ook nog politie en/of justitie betrokken. Vaak was er sprake van 

overlast en daarnaast nog andere criminele vergrijpen (eerwraak, druggerelateerd, veel-

plegende families). 

 

Bij 15 van de 30 casussen waren politie en of justitie betrokken. Dit zijn de gezinnen waar de 

dynamiek die we hierboven schetsen het sterkst naar voren kwamen. In 11 gevallen was er sprake 

van overlast voor de buurt en 7 keer sprake van huiselijk geweld. En in alle gevallen was het gezin 

selectief in de keuze voor zorg en hulp die ze wilden ontvangen. 

 

 

Meer en vaker samenwerken 

De vijf gemeenten hebben een eerste stap gezet om complexe casuïstiek vanuit het 

veiligheidsdomein in hun maatwerkaanpakken vanuit het sociaal domein op te pakken. Dat is 

nog niet eenvoudig. We zien dat beide werelden nog best ver uit elkaar liggen als het gaat om 

gezamenlijk werken aan multiprobleemgezinnen. Gezinnen zijn toch nog vaak ‘van’ de ene 

aanpak of van de andere aanpak. Dit staat volledig integraal werken in de weg. We denken dat 

beide domeinen veel van elkaar kunnen leren. Het veiligheidsdomein van het werken vanuit het 

perspectief van cliënt. Ook als je hier geen vertrouwen in hebt en ook als iemand anderen schade 

toebrengt is dit perspectief belangrijk voor een duurzame oplossing. En het sociaal domein kan 

op haar beurt veel leren van het inzetten van drang en dwang om mensen die verkeerde keuzes 

blijven maken toch in de goede richting te sturen. En dit te leren gebruiken om snelheid en 

voortgang te boeken. Maar dit leerproces zal moeten beginnen bij simpelweg vaker samen 

casuïstiek op pakken.  
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Conclusies  
 

 

In dit onderzoek hebben we honderd maatwerkplanreizen onderzocht. Dit zijn de reizen die 

maatwerkplannen voor multiprobleemgezinnen afleggen door de betrokken organisaties. 

Voordat plannen die hulpverleners met het gezin maken goedgekeurd worden, moeten alle 

betrokken partijen en personen het onderdeel waar zij over gaan goedkeuren. Dit proces duurt 

gemiddeld vijf tot zes maanden. Alleen al dit feit laat zien hoe ingewikkeld het is om maatwerk 

voor mensen met meerdere problemen te maken. En het roept ook de vraag op in hoeverre het 

credo één gezin, één plan, wel op kan gaan als zoveel verschillende partijen nodig zijn voor de 

goedkeuring van het plan. Maar belangrijker nog, wat leert ons dit over het perspectief van het 

gezin zelf? Wat blijft er van het perspectief van het gezin over nadat zes maanden lang alle 

betrokken partijen vanuit hun eigen perspectief en wet- en regelgeving naar het plan hebben 

gekeken? 

 

Om deze vragen te verkennen hebben we samen met 20 professionals uit vijf steden dit 

actieonderzoek uitgevoerd. De betrokken professionals hebben zelf de 100 planreizen gemaakt 

en in tweemaandelijkse reflectie sessies hebben we stil gestaan bij de vraag in hoeverre 

gemeenten in staat zijn het proces te versnellen, verbeteren en het perspectief van het gezin 

centraal te stellen. De belangrijkste les die we geleerd hebben is tweeledig. Paradoxaal bijna. 

Aan de ene kant is 6 maanden om een maatwerkplan te ontwikkelen en goed te keuren veel te 

lang. Mensen met meerdere problemen hebben geen zes maanden om op een oplossing te 

wachten. Tegelijkertijd zien we overal in de vijf gemeenten ontwikkelingen om dit proces te 

verbeteren en te versnellen.  

 

Maatwerk maken duurt te lang 

Mensen hebben geen 6 maanden tijd om op een doorbraak te wachten. Doorbraken zijn sneller 

nodig. Maar tijdens dit proces wordt er niet alleen gewacht. Tijdens deze maanden zien we 

continue de neiging van de systeemwereld om zichzelf belangrijker te willen maken dan het 

perspectief van het gezin zelf. Hoe langer de reis duurt hoe groter de kans is dat het perspectief 

van het gezin naar de achtergrond verdwijnt. Iedere extra professional of afdeling of organisatie 

die betrokken wordt gedurende deze periode reageert primair vanuit zijn of haar rol, inzicht, 

regels en organisatiebelangen. Het plan wordt telkens weer aangevuld met wensen, 

voorwaarden en voorzieningen vanuit de systeemwereld. Terwijl juist het perspectief en de 

inbreng van het gezin zo belangrijk zijn voor een duurzaam plan. Zonder hun inbreng gaan 

plannen niet werken en alleen het gezin zelf weet wat voor hen werkt. En gezinnen weten, na 

meestal jarenlange ervaring met hulpverlening, ook heel goed wat voor hen niet werkt. Die 

kennis is essentieel voor een goed plan, maar raakt dus verder naar de achtergrond naarmate 

de reis langer duurt.  

 

Organisaties kunnen beter en sneller leren werken 
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Tegelijkertijd zijn we positief over de ontwikkelingen in de vijf steden. We hebben vooraf steden 

geselecteerd die vooroplopen in de ontwikkeling van maatwerk vanuit het perspectief van het 

gezin. We zien dan ook veel plannen die sneller dan zes maanden gerealiseerd worden en dat 

het vaak goed lukt om het perspectief centraal te blijven stellen. Het kan zijn dat de gemiddelde 

tijd van vijf-zes maanden snel is ten opzichte van de rest van het land. Maar belangrijker, we 

hebben ook gezien dat de keuze en focus van het onderzoek op zich al maakt dat steden in staat 

zijn het proces sneller en beter te ontwikkelen.  

 

Dit is het eerste onderzoek naar planreizen rond multiproblematiek. Onderzoekers en 

gemeenten hebben eigenlijk nooit stilgestaan bij de reis die maatwerk aflegt door de organisatie. 

Door deze reizen uit te schrijven ontstaat de mogelijkheid op het proces te reflecteren. En vooral 

te zien dat processen die we heel normaal zijn gaan vinden zomaar maanden kunnen duren. De 

lessen die gemeenten en betrokken professionals zelf hebben opgedaan zijn veel en veelzijdig. 

Ook de kleine en grote veranderingen die ze door hebben gevoerd tijdens het onderzoek. 

Gemeenten leren kortom veel van een actieonderzoek naar planreizen. In dit rapport hebben 

we de belangrijkste inzichten uit het hele onderzoek samengevat en uitgewerkt. 

 

Vier patronen typeren de manier waarop maatwerk door de organisaties reist. 

 

• Doorbraak ligt snel bij de juiste persoon en wordt goedgekeurd. 

Dit is het ideaal, maar komt nog weinig voor. Als het wel voorkomt zien betrokkenen het niet als 

iets bijzonders maar als iets volstrekt normaals. Het helpt om dit als iets bijzonders te zien en 

vaker mogelijk te maken. 

 

• Eén partij ligt dwars 

Dit komt uiteindelijk na veel overtuigen en opnieuw indienen wel goed maar duurt lang. 

 

• Iedereen wijst één voor één af 

Uiteindelijk staat er vaak één partij op die zegt: oké, dan maken wij de doorbraak wel mogelijk. 

Achteraf was vanaf het begin vaak wel al duidelijk dat iedereen ging afwijzen. Dit proces vraagt 

vooraf om een betere analyse van hoe iemand tussen wal en schip valt. En vooral meer 

organisaties die dan al kunnen en durven zeggen: ‘oké, dan pakken wij hem wel.’ 

 

• Er wordt niet echt een keuze gemaakt 

Dit zien we vooral wanneer betrokken professionals het niet met elkaar eens zijn. Het systeem 

kent dan geen ‘scheidsrechters’ waar ze hun meningsverschil neer kunnen leggen en die een 

knoop door kunnen hakken. 

 

De volgende vijf factoren vertragen de planreizen. 

 

• Professionals zijn het niet met elkaar eens over het perspectief van het gezin. 

• Prioriteitsprobleem: eerst moet dit, pas dan mag dat. 
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• Voorwaarden toevoegen aan het plan. 

• Timing procedures past niet op dynamiek gezin.  

• Burgers vertragen het proces zelf. 

 

De volgende vijf factoren versnellen de planreizen: 

 

• Goede organisatie 

• Persoonlijke effectiviteit 

• Een goed plan 

• Maatwerkbudget 

• Crisis 

 

 
 

Aanbevelingen 
 

 

1: Maak maatwerkplanreizen 

 

We hebben gezien dat de vijf gemeenten veel leren door zelf hun eigen maatwerkplanreizen te 

onderzoeken. Het maakt ze bewust van de patronen en de manieren waarop dit proces vertraagt 

en versnelt. De planreizen brengen waardevolle managementinformatie met zich mee. 

Managers kunnen leren welke overwegingen verschillende professionals maken rondom 

mensen met meerdere problemen. En ze kunnen zien hoe lang processen duren en hoeveel tijd 

iedereen daar mee bezig is.  

 

Maar de planreizen bieden ook goede overzichten om gezamenlijk op te reflecteren. Welke 

argumenten vanuit de systeemwereld botsen met het perspectief van het gezin? Wat krijgt de 

overhand? Wie pakt wanneer de ruimte om toch een doorbraak te realiseren? En hoe kan dit de 

volgende keer eerder in het proces? 

 

We kunnen het maken van maatwerkplanreizen alle andere gemeenten die met maatwerk en 

multiproblematiek bezig zijn aanbevelen. In bijlage 1 staat het format dat we gebruikt hebben 

om de reizen mee in kaart te brengen. We hebben een voorbeeldreis ingevuld.  

 

2: Defensief gedrag doorbreken 

 

Daarnaast hebben we met de vijf gemeenten aandacht besteed aan zogenaamde defensieve 

routines. Naar deze routines heeft organisatiesocioloog Chris Argyris zijn leven lang onderzoek 

gedaan. Deze routines spelen volgens hem een bepalende rol in alle organisaties, ongeacht het 

type bedrijf, de sector, organisatiecultuur of plek in de wereld. Professionals doen nu eenmaal 

niet snel iets wat buiten de aangeleerde routines ligt. En zullen ook snel geneigd zijn deze 
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routines en de uitkomst ervan als het goede en juiste te benomen. Maar voor het maken van 

maatwerk en doorbraken is vaak het omgekeerde van dit defensieve routinematige gedrag 

nodig. Dat kan botsen en schuren in organisaties. 

 

Veel maatwerkmakers krijgen te maken met het routinematig afwijzen van verzoeken om 

maatwerk. Met de actie-onderzoekers uit de vijf steden hebben we de beste strategieën 

onderzocht om hier mee om te gaan. We hebben een kaart met tegenargumenten ontwikkeld 

voor de meest gehoorde afwijzingsgronden. Denk aan voorstellen die niet doorgaan vanwege 

bijvoorbeeld precedentwerking, te weinig tijd, de wet, de regels of omdat “we dat nu eenmaal 

niet zo doen hier”.  

 

Rond deze argumenten en tegenargumenten hebben we een boek over het doorbreken van 

defensieve routines geschreven: Defensieve Routines Doorbreken, met Cris Argyris op stap om 
multiprobleemgezinnen te helpen2. In dat boek dragen we een werkvorm uit om te leren van 

langlopende en frustrerende planreizen en om sneller doorbraken voor gezinnen te realiseren. 

Met deze werkvorm dragen we bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit van 

professionals om maatwerk mogelijk te maken. 

 

3: Maak een plan!! 

 

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Om het perspectief van het gezin centraal te 

stellen is een goed plan, zwart op wit, essentieel. Een goed plan geeft voldoende informatie om 

een besluit op te baseren. De Doorbraakmethode3 biedt een digitale omgeving waarin zo’n plan 

gemaakt kan worden. Op dit moment zijn 80 gemeenten bezig om deze digitale omgeving in 

gebruik te nemen.  Een goed plan bevat de volgende elementen: 

 

• Een goede omschrijving vanuit het gezin (wat is er volgens hen aan de hand) 

• Het perspectief van het gezin zelf 

• Een analyse van verschillende de knelpunten. Wat staat het bereiken van perspectief 

in de weg 

• Persoonlijke knelpunten 

• Professionele problemen (meningsverschillen, inzichten, capaciteit, mogelijkheden) 

• Systeem knelpunten (regels, procedures, wetten, financiering) 

• Legitimiteit: wetsartikelen en of regels op basis waarvan dit maatwerk WEL mag. 

• Rendement: inzicht in de kosten en baten van het voorgestelde plan 

• Betrokkenheid: weergave van de wederkerigheid. Wat kan het gezin weer zelf doen als 

de doorbraak in het plan gerealiseerd is.  

 

 

 
2 2 Kruiter, H., Meiberg, S. (verwacht in 2022), Defensieve routines Doorbreken, met Chris Argyris op stap om 

multiprobleemgezinnen te helpen. (verwacht januari 2022) 
3 https://www.doorbraakmethode.nl 
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• Noodplan: wat gaan we doen als het gezin toch weer terugvalt? 

 

 

4: Organiseer en ontwikkel een route 

 

Uitvoerende professionals die maatwerk met gezinnen maken moeten een vaste plek hebben om 

het plan voor te kunnen leggen. Als er sprake is van multiproblematiek is er een domein 

overstijgende blik nodig om de nodige uitzonderingen te kunnen maken en het perspectief van 

het gezin centraal te stellen. De meeste gemeenten (zowel in dit onderzoek als daarbuiten) 

organiseren deze plek door middel van een tafel, of overlegvorm in te richten waar periodiek 

professionals met mandaat vanuit verschillende disciplines samenkomen om maatwerk om 

maatwerkplannen te bespreken.  

 

Een dergelijke tafel of overleg kan heel goed werken om maatwerkplannen snel te behandelen. 

In Tilburg, Groningen en Amersfoort werkt deze systematiek goed om doorbraken op de juiste 

plek te krijgen. Om zo’n tafel goed te organiseren moet echter wel een aantal voorwaarden zijn 

voldaan: 

 

• Professionals aan tafel moeten het mandaat hebben om uitzonderingen te kunnen 

maken 

• Ze moeten inhoudelijk gedreven zijn om het perspectief van het gezin centraal te 

stellen en niet om het systeem te verdedigen.  

• Er moet een leer-infrastructuur opgezet worden om de tafel steeds beter te laten 

functioneren. Uitvoering, beleid en bestuur moeten continue blijven leren maatwerk 

beter en sneller mogelijk te maken. Maatwerk komt niet vanzelf tot stand zien we in 

de 100 maatwerkplan reizen.  

 

Met name dat laatste is van belang. Betrokken professionals moeten in staat zijn voortdurend 

gezamenlijk te leren en ontwikkelen, om zichzelf te ontwikkelen en om collega’s die niet direct 

betrokken zijn mee te nemen om maatwerk voor mensen met meerdere problemen mogelijk te 

maken. Want het risico dat professionals toch te veel legitimeren waarom iets niet mag is altijd 

aanwezig.  

 

Tegelijkertijd zien we in dit onderzoek ook een nieuwe trend. Dordrecht en Geldrop Mierlo 

hebben in het verleden tafels gehad maar kiezen meer voor een persoonlijke benadering. Het 

samenbrengen van verschillende disciplines zorgt niet per se voor een meer integrale blik. Als 

bovenstaande voorwaarden niet volledig ingevuld staan kan al snel een dynamiek ontstaan 

waarin verschillende disciplines aan tafel gaan legitimeren waarom zij de uitzondering in het 

plan niet kunnen uitvoeren. Aan tafel gebeurt dan eigenlijk precies wat er zonder tafel zou zijn 

gebeurd. Alle systeem-wereld argumenten tegen maatwerk en/of het perspectief van het gezin 

passerende revue. Dat is best een moeilijke balans om te herstellen. Want als we iets leren van 
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de 100 maatwerkplanreizen, is dat meer betrokken professionals en disciplines de plannen over 

het algemeen niet beter, scherper of integraler maken.  

 

In Dordrecht zijn ze daarom gestart met één professional die met het maatwerkplan onder de 

arm langs de verschillende afdelingen gaat. Zij heeft haar eigen netwerk en weet bij wie ze voor 

wat moet zijn. Wijkteams kunnen het plan bij deze pontonniers indienen, die het vervolgens 

gaan realiseren. Dit heeft als voordeel dat je alleen bij die afdeling langs moet waar je echt een 

uitzondering nodig hebt en niet de input van alle disciplines aan tafel moet verwerken. Zo blijft 

het oorspronkelijk plan dichter bij wat gezin en wijkteamlid samen hebben opgesteld. In 

Geldrop Mierlo zien ze dat een persoonlijke individuele benadering na verschillende afdelingen 

beter werkt dan een team, maar zoeken nog naar de optimale manier om dit te organiseren. 

 

 

5: Maak maatwerkbudget vrij 

 

Alle professionals in de steden geven aan echt veel snelheid te kunnen winnen door 

maatwerkbudget. Dit is feitelijk bureaucratievrij geld dat professionals in wijkteams kunnen 

inzetten om snel doorbraken voor gezinnen te organiseren zonder eerst een uitzondering te 

moeten vragen bij een andere afdeling of organisatie.  

 

De meeste gemeenten die werken met maatwerkbudget stellen een bepaald bedrag beschikbaar 

aan buurt of wijkteams om naar eigen inzicht in te zetten bij vastgelopen individuele casuïstiek. 

Vaak zit er een maximum aan van 1000-5000 euro per doorbraak. Maar meestal wordt er veel 

minder geld aan gezinnen uitgegeven. Vaak gaat het om kleine uitgaven die mensen snel moeten 

doen zoals de aanvraag van een paspoort, een IQ-test of een urgentieaanvraag. Deze uitgaven 

kunnen meestal ook uit de bijzondere bijstand vergoed worden, maar bij integrale plannen 

hebben hulpverleners niet altijd tijd om alle afzonderlijke onderdelen in het plan via formele 

procedures Ana te vragen. Dan helpt het maatwerkbudget. 

 

Daarnaast leren wijkteams beter het reguliere veld kennen.  Wijkteams en professionals gaan 

over het algemeen heel ‘zuinig’ met hun maatwerkbudget om. Ze zoeken sneller en beter uit wat 

er regulier mogelijk is voordat ze hun eigen budget aanspreken. Maar maatwerkbudget biedt 

hen ook de ruimte om buiten het bestaande aanbod om te denken. Naarmate de bedragen die 

per gezin beschikbaar zijn groter worden, kunnen professionals echt buiten de box gaan denken 

en bijvoorbeeld alternatieve zorgtrajecten ontwerpen en inkopen. 

 

 

6: Monitor 

Een belangrijke volgende stap is het opzetten van een goede monitor. Om het leren te versnellen 

moeten gemeenten inzicht krijgen in wat voor type doorbraken nu werken. Wanneer werkt het 

perspectief en de gewenste doorbraak van het gezin nu echt? En in welke gevallen is het achteraf 
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toch niet zo duurzaam gebleken? Alleen door die informatie terug te krijgen als team is het in 

de toekomst beter mogelijk om expliciet keuzes te maken voor bepaalde uitzonderingen. 

 

In september 2021 volgt het rapport met ons onderzoek naar de beste bouwstenen voor zon 

monitor. 

 

7: Standaardiseer de beste maatwerkoplossingen. 

Draai de angst voor precedentwerking om. Als een doorbraak goed voor het gezin werkt, stel je 

de vraag: voor hoeveel gezinnen in onze gemeente zou dit nog meer een goede doorbraak zijn? 

Op die manier kunne de beste maatwerkoplossingen gestandaardiseerd en dus voor mensen 

beschikbaar komen.  

 

Grootste knelpunt daarbij is vaak dat het niet eenvoudig is om vast te stellen om hoeveel mensen 

het zou kunnen gaan. En zonder die inschatting gis het eindelijk niet mogelijk middelen vrij te 

maken en de oplossing standaard aan te bieden. Samen met CBS onderzoeken we de 

mogelijkheid om een methode te ontwikkelen om snel het potnetiele aantal vast te kunnen 

stellen. Dit volgt ook eind september 2021. 

 

8: Bestaanszekerheid Eerst 

 

Mensen met meerdere problemen geven vaak aan een doorbraak op wonen of inkomen en 

schulden nodig te hebben. Vanuit hun perspectief zijn deze bestaanszekerheidsproblemen mede 

oorzaak van hun andere problemen (gezondheid, werk, opvoeden, overlast, etc.). Bij de honderd 

gezinnen in dit onderzoek speelde bij 61 gezinnen een woonprobleem en bij 38 en/of ook 

inkomens en schuldenproblematiek. In totaal kampte ¾ van de gezinnen (76 in totaal) met 

bestaanszekerheidsproblematiek. 

 

In de zoektocht naar standaard maatwerkoplossingen ligt op deze beleidsterreinen de grootste 

uitdaging. Voor veel gezinnen is niet meer maatwerk, of betere samenwerking of een nog 

integraler plan het belangrijkste, maar een doorbraak op wonen, inkomen of schulden.  

 

9: Breng veiligheid en sociaal domein vaker samen 

 

We hebben in dit onderzoek te weinig samenwerking tussen veiligheid en sociaal domein gezien 

om hier concreet aanbevelingen te kunnen doen. Wel hebben we vastgesteld dat de domeinen 

verschillen in de manier waarop ze maatwerk maken en het ook niet vanzelfsprekend is om 

gezamenlijk casuïstiek in onderzoek zoals dit onderzoek op te pakken. Daarbij denken we met 

name dat het veiligheidsdomein veel heeft te winnen door nadrukkelijker samen met het sociaal 

domein casuïstiek op te pakken. Deze vijf gemeenten leren vanuit het sociaal domein 

gedragsverandering mogelijk te maken door aan te sluiten bij het perspectief en in te zetten op 

bestaanszekerheid. De partners die die voorzieningen mogelijk maken zijn niet standaard 
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aangesloten in het veiligheidsdomein. In de doorontwikkeling van maatwerk voor mensen met 

meerdere problemen is dit wel nodig.  

 
 



Bijlage 1: Voorbeeld Maatwerkplanreis 
 

 

 

 

 

 

Plan eerste overleg+amendementen eerste Nee opschalen en doorwerken Maken van een uiteindelijk plan

voorgeschiedenis t=0 t=14 dagen t=15 dagen t=22 dagen t=23 dagen T=30 dagen t = 90 dagen

omschrijving
Sinds gezin in 1996 naar 

Nederland is gekomen is er 
van alles missgegaan

Mevrouw heeft zsm een nieuwe 
woning nodig, wil kleine stapjes 

zetten en nooit meer hulpverleners 
waar ze wat van moet.

Er kan een omklapwoning komen 
vanuit woningcorporatie als 

Maatschappelijke Opvang daarmee 
instemt

Overtuigen dat ze bewindvoering neemt met 
persoon naar keuze. In  de week leggen dat 

het misschien een 55+ woning wordt

Client tekent binnen een week bij een 
bewindvoerder

Er is een woning vrij, nogmaals aan 
doorstroomvoorziening vragen of ze hun nee 

willen herzien + opschalen naar directeur 
gemeente

Mevrouw krijgt  woning, met bewindvoerder 
en 3 ipv 24 uur begeleiding

mevrouw gaat onder bewind  en betrekt 
nieuwe woning

Cliënt

Gezin komt voor het eerst in de 
problemen  door lening 
bijzondere bijstand voor 
inrichting en schenden 
beslagvrije voet bij het 
terugvorderen. Schulden 
blijven oplopen tot kinderen uit 
huis gaan.

Situatieschets: Vrouw zit in beschermd 
wonen terwijl ze daar geen indicatie 
voor heeft. Kan zelfstandigwonen maar 
heeft ongeregelde schulden en in 
verleden veel ruzie gemaakt met 
hulpverleners. 
- 

Client wil niet onder bewind omdat ze door haar 
vorige bewindvoerder is opgelicht

Client had direct vertrouwen in de eerste 
bewindvoerder die we voorstelde. En wil toch 
wel graag onder bewind.

Geeft aan dat ze het echt niet meer volhoudt in 
de opvang, raakt steeds vaker betrokken bij 
opstootjes.

Client is zielsgelukkig dat ze de opvang mag 
verlaten. Ze is ook boos omdat ze niet begrijpt 
waarom dit 76 dagen gelden niet al kon. Ze is er 
nu mentaal  veel slechter aan toe dan toen.

Maatschappelijke 
Opvang

Niet aanwezig maar laten weten dat ze 
twijfelen aan mevrouw haar 
begeleidbaarheid op basis van signalen 
uit verleden. Als ze onder bewind gaat 
kan het.

Zegt tijdens het gesprek 8 keer dat ze het MOET 
accepteren

Vinden het risico te groot om het huis op 
mevrouws naam te laten zetten omdat ze niet 
te begeleiden is. Terwijl mevrouw net heeft 
gedaan wat ze van haar vroegen.

De MO vindt het nog steeds te groot risico dat 
mevrouw  huur niet betaald of overlast 
veroorzaakt. "misschien neemt ze wel dertig 
katten? Of zegt ze straks bij de rechter: nee ik 
ga toch niet onder bewind"

MO herhaalt hun standpunt: "misschien zegt ze 
als ze straks bij de rechtbank zit alsnog dat ze 
het niet wil. Dus dat ze vrijwillig bewind heeft 
aangevraagd zegt nog helemaal niets."

Gemeente

Hebben mevrouw (dan 61) 
maar in maatschappelijke 
opvang opgenomen bij gebrek 
aan woning

Voorwaarden: bewindvoering + 24 uur 
begeleiding + 55+ woning zodat 
verslaafde zoon niet terug kan komen

Directeur WMO wil als er geen doorbraak komt 
wel ingrijpen, maar liever zijn macht niet 
gebruiken

Cliëntondersteuning
Mevrouw maakt geregeld ruzie 
met hulpverlneners als ze boos 
is

Wij twijfelen of ze zich wel begeleidbaar 
opstelt, dus zeker bewindvoering doen.

Woning
corporatie (woco)

Mevrouw is 2 jaar geleden uit 
woning gezet omdat ze 6 
maanden betalingsachterstand 
had. 

Woning mits bewindvoering en 
doorstromingsvoorziening het als 
convenantwoning wil inzetten

WOCO gaat dan zelf  woning verhuren zonder 
omklap constructie via SMO

Maatwerk-coördinator bedenkt zich. Ze vindt 
het risico toch te groot zolang de rechter geen 
bewind heeft uitgesproken.

Maatwerkmakers

Wij geven aan dat ze naar onze 
inschatting op dit moment prima 
begeleidbaar is. Ze wil het verleden laten 
rusten, als andere professionals dat ook 
kunnen. Ze wil haar leven terug.

Wij geven aan dat we denken dat het haar heel 
veel rust zal geven als ze een goede 
bewindvoerder heeft. En dat we drie goede 
bewindvoerders zullen selecteren waar ze één 
uit mag kiezen.

wij brengen in dat ze nog nooit in welke vorm 
woonoverlast heeft veroorzaakt in de laatste 20 
jaar + een paar maanden geen huur betalen is 
nog altijd goedkoper dan 3000 euro per maand 
die de opvang kost…

Wij geven samen met medewerker 
woningcorporatie  aan dat wij mevrouw kennen 
en dit risico bijzonder laag inschatten. We 
geven ook aan dat het risico dat mevrouw in de 
toekomst weer de zorg gaat mijden in onze 
ogen veel groter is, als ze nu nog drie maanden 
in de opvang moet blijven. We zien haar daar 
per dag afglijden.

totaal uren

uren zelf 6 1 0 3 1 14
uren collega's 15 2 2 5 4 31

Tijd

terug naar de cliënt uitspraak rechter en huisje

Perspectief: Eindelijk rust en op zichzelf 
wonen zonder zorgen om kinderen te 
hoeven maken. Ze heeft alles gedaan 
om haar kinderen niet in te veeel 
armoede op te laten groeien. Nu kan 
ze wil in schuldsanering leven en 
wonen.

Doorbraak: Woning
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Verschil met 
oorspronkelijke 

plan?
Wat is er beter? Wat is er slechter 

aan het dit plan?

 Huis na 90 dagen in plaats 
van binnen 14 dagen 

Risicoinschattingen van 
alle partijen, obv 
verleden, zijn 
meegewogen in 
aanpassingen plan

Mevrouw glijdt 90 dagen 
lang verder af en verliest 
alle verrtrouwen in hulp en 
zorg. Dit risico wordt niet 
megewogen.

Voorwaarden:  Er is ingezet 
op wat mevrouw moet ipv 
vertrouwen in mevrouw en 

76 dagen maatschappelijke 
opvang kost € 7.600

Tijdsinvestering Doorlooptijd van plan tot 
doorbraak

Maatwerkteam 14 uur 90 dagen
collega's 31 uur


