
Noodbudget voor 
snelle hulp
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Acht gemeenten en het Rijk experimenteren in de City Deal 
en het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma 
Sociaal Domein met het maatwerkbudget. Een soort 
noodbudget voor kwetsbare mensen als snel hulp nodig is en 
niet duidelijk of en welk gemeentelijk budget beschikbaar is. 
Gemeenten gaan verschillend om met hun maatwerkbudget. 
Wat zijn de verschillen, inzichten en dilemma’s?

Z
Zaanstad betaalde in 2016 het gebit 

van een werkloze man zodat hij 

meer kans maakt als hij solliciteert. 

De gemeente betaalde dit uit 

het zogeheten maatwerkbudget. 

Daarvoor stelt Zaanstad jaarlijks vier 

ton beschikbaar. Met het geld mogen 

professionals ‘doen wat nodig is’ om 

kwetsbare mensen te helpen. 

De City Deal Inclusieve Stad nam 

enkele jaren geleden het voortouw 

met het maatwerkbudget. Dit 

element uit de City Deal werd in 

2017 uitgebreid naar het traject 

Eenvoudig maatwerk van het 

Programma Sociaal Domein. Daarin 

zoeken het Rijk en de gemeenten 

Delft, Amsterdam, Tilburg, Den Haag, 

Enschede, Leeuwarden, Utrecht en 

Zaanstad samen naar oplossingen 

voor mensen met gestapelde 

problemen op het gebied van werk, 

geld, wonen en gezondheid.

Niet afhankelijk van andere 
loketten
Met een maatwerkbudget zijn 

professionals in het sociaal domein 

niet afhankelijk van andere loketten, 

en kunnen zij direct hulp bieden als 

snelheid geboden is. Maar er zijn 

toch al potjes als bijzondere bijstand 

om mensen te helpen? Aan de 

meeste regelingen zijn voorwaarden 

verbonden. Schulden mag je 

bijvoorbeeld in de regel niet betalen 

vanuit bijzondere bijstand.

Delft is blij met ‘hun potje’, vertelt 

Etmien Girigoria, generalistisch 

coach bij Delft support sociaal team. 

‘We proberen eerst voorliggende 

voorzieningen en als het echt niet 

lukt, zetten we maatwerkbudget in.’

Voorkomen van erger
Het maatwerkbudget is een 

waardevol instrument, zo bleek al 

uit evaluaties in 2016 in Zaanstad 

en Amsterdam. Meestal gaat het 

om kleine bedragen die een groot 

verschil maken. En belangrijk: die 

erger voorkomen. 

Dat ‘erger’ kan zijn: hogere zorgkosten 

voor de gemeente of meer schulden 

of narigheid voor de inwoner – 

meestal beide. Zo betaalde de 

gemeente Utrecht onlangs een 

vliegticket voor een vrouw met reuma 

die in een vochtige huurwoning leeft 

uit het maatwerkbudget. Jessica 

van den Toorn, projectleider bij de 

gemeente Utrecht: ‘We kunnen haar 

op korte termijn geen geschikte 

woning bieden. Zij vond een tijdelijke 

verblijfplaats in het buitenland, 

met een gunstig klimaat voor haar 

gezondheid. Gezien deze oplossing 

hogere zorgkosten voorkomt, 

hebben wij haar vliegticket betaald. 

Ondertussen zoekt de vrouw naar 

een woning in Utrecht.’

Gaat daar geen precedentwerking 
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vanuit? Tjalling de Vries, gemeente 

Enschede: ‘We kijken naar het totale 

plaatje. Als gemeente ben je er om 

escalatie voorkomen. Er is altijd een 

gegronde reden voor inzet van het 

maatwerkbudget.’ 

Verschillen inzet maatwerkbudget 
Gemeenten zetten het 

maatwerkbudget zowel in voor grote 

als kleine interventies. Van 200 

euro voor diplomakosten tot het 

voorschieten van de hypotheek. Het 

grootste deel gaat op aan problemen 

met schulden en wonen.

De totale maatwerkbudgetten 

verschillen per gemeente. In 

Zaanstad gaat het zoals gezegd 

jaarlijks om zo’n 400.000 euro. En in 

Ten Boer – een gemeente die sinds 

2019 valt onder Groningen –  gooiden 

ze zelfs de gemeentelijke Wmo-, 

participatie- en jeugdhulpbudgetten 

op één hoop. Dat telt op tot 4 miljoen 

euro per jaar. Daar heet het dan ook 

geen ‘maatwerkbudget’.

Sommige gemeenten zien 

het maatwerkbudget als een 

soort by pass bij het falen van 

overheidsdienstverlening. Terwijl 

andere gemeenten het meer 

beschouwen als een structurele 

oplossing. Sandra Tax, voormalig 

hoofd Sociaal domein bij de 

gemeente Zaanstad: ‘Fascinerend, 

kennelijk hebben professionals een 

extra budget nodig voor creatieve 

oplossingen.’

De gemeente Utrecht kent het 

maatwerkbudget alleen bij 

uitzondering toe, tot nu toe aan 12 

mensen. Van den Toorn: ‘We zijn 

terughoudend met een ‘geldpotje’, 

omdat we er niet structureel van 

leren. De kunst is juist om binnen 

reguliere organisaties de ruimte te 

vinden om te doen wat nodig is, ook 

financieel.’

Het maatwerkbudget fungeert 

in Enschede regelmatig als stok 

achter de deur. Tjalling de Vries, 

gemeente Enschede: ‘We betaalden 

onlangs de opleiding van een 

bijstandsgerechtigde met schulden. 

Als zij de opleiding niet haalt, moet zij 

het bedrag terugbetalen. Daar kleeft 

ook een nadeel aan, ja. Bij niet slagen 

is haar schuld hoger dan nu.’

Er is altijd een gegronde reden voor inzet van het 
maatwerkbudget.

Als gemeente ben 
je er om escalatie 
te voorkomen.

“

“
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BUREAUCRATIE

Begin niet bij de regels, maar kijk eerst naar de gewenste effecten. 
Ofwel: kijk goed wat nodig is en zet tijdig stevige hulp in.

Neem een ondernemende en lerende houding aan: ga op zoek 
naar echt maatwerk en leer samen met collega’s van casuïstiek.

Bied als een leidinggevende een setting gericht op gestructureerd 
leren. Denk aan tijd en ruimte voor het bespreken van casuïstiek en 
analyse.

Zorg voor bestuurlijke dekking. Als we willen dat professionals 
eenvoudig maatwerk bieden, geef ze dan bestuurlijk mandaat om 
dit daadwerkelijk te kunnen doen. Leren van fouten mag.

Verbeter het systeem op basis van wat is geleerd vanuit de 
uitvoeringspraktijk.
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voor eenvoudig 
maatwerk
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De gemeente Den Haag 
betaalde de kosten voor een 
tattooset voor een langdurig 
werkloze met schulden 
uit het maatwerkbudget. 
Daarmee kon hij zijn eigen 
onderneming starten en 
zelfredzaam zijn.
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