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Kleine giften als troef voor hulpverleners

Soms kan met kleine bedrag, een groot verschil worden gemaakt. Het aanvragen van een vergoeding
van die relatief beperkte kosten, kan voor sociaal werkers wel tijdrovend zijn. Om dat te voorkomen
hebben veel gemeenten een maatwerkbudget ingesteld. In de gemeenten Amsterdam, Hengelo,
Leiden en Utrecht werken de wijk- of buurtteams met een mini-maatwerk-budget. Voor kleine
bedragen (in meeste gemeenten tot € 500) kunnen teamleden zelf beslissen of ze het inzetten. Als
drie teamleden in de daarvoor gevormde whatsapp-groepjes toestemming geven, kan het minimaatwerkbudget worden uitgegeven. Het gaat om hulp in natura. Het geld gaat direct naar de
leverancier van de genoemde dienst of goederen.
De City Deal Eenvoudig Maatwerk heeft Anneke Ensink en Linda Meijvis (van de Stichting Uitvoering
Maatwerk) gevraagd een onderzoek te doen naar de maatschappelijke opbrengst van het
Minimaatwerkbudget. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de opbrengst van
het mini-maatwerk is voor de bewoner, de hulpverlener en voor de maatschappij als geheel. De titel
van hun rapport is de kortste samenvatting van de resultaten: “Kleine giften, groot effect.”
We hebben Anneke Ensink en Linda Meijvis ook gevraagd hoe het mini-maatwerk nog effectiever
kan worden ingezet. Zo is in Hengelo bedacht om teams die het mini-maatwerk veel inzetten te
mengen met teams die het minder inzetten. Dat kan het gebruik bevorderen. We hebben ook
gevraagd of de inzet van het mini-maatwerk een opmaat kan zijn naar meer structurele
veranderingen, bijvoorbeeld door collectieve afspraken te maken over terugkerende knelpunten. In
het rapport wordt geconstateerd dat dit soort collectieve afspraken met partners nog weinig
voorkomen. Toch biedt dit goede kansen. Als geregeld vanuit het maatwerkbudget kosten voor
huurachterstanden worden betaald, kan met de woningcorporaties een afspraak worden gemaakt
dat zij – bij vergoeding vanuit het mini-maatwerk budget – ook een deel van de vordering kwijt te
schelden.
Met het onderzoek hopen we meer bekendheid te geven aan de methodiek van het minimaatwerkbudget, zodat gemeenten die er nog niet mee werken dit gemakkelijk kunnen overnemen.
Want zo laat dit onderzoek zien: een gift uit het mini-maatwerkbudget kan voor bewoners veel
verschil maken en is een troef in handen van hulpverleners.

Pieter Hilhorst, Landelijk Projectleider City Deal Eenvoudig Maatwerk
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MANAGEMENTSAMENVATTING
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzet en invulling van het MiniMaatwerkbudget in vier gemeenten.
De centrale vraagstelling - hoe draagt het Mini-Maatwerkbudget in Amsterdam, Hengelo, Leiden en
Utrecht bij aan effectieve ondersteuning aan inwoners wanneer de ondersteuningsvraag niet kan
worden opgelost door voorliggende voorzieningen? - wordt beantwoord door middel van interviews
met projectleiders van de verschillende gemeenten, evaluatieverslagen van de verschillende
gemeenten en de uitkomsten van het leerlab naar aanleiding van dit onderzoek. Verder worden er
een aantal deelvragen gesteld over de inzet, doel en organisatie van het budget in de verschillende
gemeenten, het uitgavenpatroon en verbeterpunten.
Resultaten
Uit alle input blijkt dat professionals blij zijn met het budget en het een fijne optie vinden om ‘achter
de hand’ te hebben voor inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. Inwoners in
verschillende gemeenten geven aan een gift erg te waarderen en erkennen in veel gevallen
bovendien dat het leidt tot een verbetering op andere leefgebieden, mede omdat de gift is ingebed
in een hulpverleningstraject maar ook omdat mensen zich gehoord en gezien voelen en daar
motivatie uit halen. Dit onderzoek laat eveneens zien hoe het mini-maatwerkbudget bijdraagt aan
de maatschappij: naast de maatschappelijke kosten die de inzet van een relatief kleine gift bespaart,
legt het ook terugkerende patronen bloot in de huidige systemen. Het mini-maatwerkbudget kan
daartoe leiden tot een inventarisatie van belemmeringen waar inwoners tegenaan lopen en een
daaropvolgende verandering in de vorm van collectieve afspraken en nieuwe routes.
Conclusie
Het Mini-Maatwerkbudget draagt op drie manieren bij aan de effectieve ondersteuning aan
inwoners wanneer voorliggende voorzieningen niet of niet tijdig kunnen worden ingezet:
1.
Met een vaak relatief kleine gift worden maatschappelijke kosten en opstapelende
problematiek voorkomen. Professionals geven aan het een prettig instrument te vinden om in te
zetten wanneer voorliggende voorzieningen niet of niet tijdig genoeg kunnen worden ingezet.
2.
De multidisciplinaire teams die ingebrachte casussen beoordelen stimuleren
kennisuitwisseling tussen verschillende domeinen.
3.
Daarnaast legt het Mini-Maatwerkbudget patronen bloot die idealiter kunnen leiden tot
collectieve afspraken en nieuwe routes. Op moment van schrijven gebeurt dit nog (te) weinig door
gemeenten, voornamelijk vanwege de capaciteit en nieuwheid van het budget.
Het budget is in de verschillende gemeenten op een vergelijkbare manier georganiseerd met
multidisciplinaire teams als uitgangspunt. Ook de doelstelling per gemeente is vergelijkbaar: het gaat
altijd om doelmatigheid, autonomie en snelheid. Verschillen zijn te vinden in de hoogte van de
uitgaven en de samenstelling van de teams. Verbeterpunten die terugkomen zijn de
informatieverstrekking van het budget naar hulpverleners en de samenwerking met lokale
organisaties.
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Inleiding
Gemeenten willen kwetsbare mensen op een efficiënte manier helpen en professionals genoeg
ruimte geven om hun werk te kunnen doen. Mensgerichter, effectiever en met meer maatwerk.
Maar hoe regel je dat als gemeente? Het mooie is: nieuw beleid en ingewikkelde systemen zijn
helemaal niet nodig. Met een maatwerkbudget kan er met een relatief klein bedrag veel leed en
grote maatschappelijke kosten voorkomen worden, terwijl hulpverleners de ruimte krijgen om
vanuit hun professionaliteit beslissingen te nemen over de inzet.

Mini-Maatwerkbudget in een notendop
Met het (Mini-)Maatwerkbudget kunnen gemeenten op een eenvoudige en snelle manier financiële
hulp bieden. Relatief kleine oplossingen maken een wereld van verschil voor kwetsbare cliënten,
wanneer voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn of niet tijdig ingezet kunnen worden. Het
mandaat voor toekenning van het Mini-Maatwerkbudget ligt bij de hulpverleners. De menselijke
maat staat voorop: er wordt per definitie gekeken naar wat er nodig is en dat maakt maatwerk
mogelijk. Het gaat altijd om ‘zorg in natura’: er wordt niet direct geld overgemaakt naar de cliënt.
Een toekenning uit het (Mini-)Maatwerkbudget volgt altijd op een groepsbesluit van een
multidisciplinair team. De betaling wordt gedaan in de vorm van een pasuitgifte, een online betaling
of via een bankoverschrijving (factuur), waarvan de bonnen worden toegevoegd aan het
uitgavensysteem. Op die manier zijn de uitgaven transparant en wordt doelbinding aangetoond.

Centrale vraag
Steeds meer gemeenten maken inmiddels gebruik van het (Mini-)Maatwerkbudget. Ieder op een
eigen manier. De City Deal-gemeenten (Utrecht, Amsterdam) en niet-City Deal-gemeenten (Hengelo,
Leiden) bundelen in dit rapport hun ervaringen en resultaten. De centrale vraag die we in dit
onderzoek stellen is: Hoe draagt het Mini-Maatwerkbudget in Amsterdam, Hengelo, Leiden en
Utrecht bij aan effectieve ondersteuning aan inwoners wanneer de ondersteuningsvraag niet past in
bestaande systemen?
Dit rapport laat zien hoe het budget is georganiseerd in de gemeente Utrecht, Amsterdam, Hengelo
en Leiden. Hoe beschrijven zij de doelstellingen, hoe organiseren zij de inzet van MiniMaatwerkbudget, wat kan er beter en vooral: hoe kunnen we van elkaar leren?
Dit rapport is gebaseerd op deskresearch en een vijftal interviews (zie bijlage 1), een
rondetafelbijeenkomst (bijlage 2) en vijf kassabonnen die inzicht geven in de opbrengst (bijlage 3).
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2. Mini-Maatwerkbudget: wat is het en hoe werkt het?
Het Mini-Maatwerkbudget maakt het mogelijk kwetsbare inwoners beter te helpen en professionals
meer de ruimte geven. Met een relatief klein budget kunnen hulpverleners en gemeenten,
problemen klein houden en grote(re) maatschappelijke kosten voorkomen (zie voor concrete
voorbeelden hoofdstuk 3: best practices).

Zet hulpverleners in hun kracht
Onder andere Amsterdam, Leiden, Hengelo en Utrecht stellen het Mini-Maatwerkbudget ter
beschikking. De hoogte van het beschikbare budget verschilt per gemeente (zie hoofdstuk 5). Ieder
team mag van het totaalbudget een maximaal bedrag per huishouden uitgeven. Een voorwaarde is
dat snel hulp nodig is en voorliggende voorzieningen niet of niet tijdig genoeg ingezet kunnen
worden.
Met het Mini-Maatwerkbudget krijgen hulpverleners de ruimte en het mandaat om maatwerk te
bieden, en buiten de gebaande paden te treden. Het sluit aan op de logica van de hulpverlener:
doen wat nodig is, met gezond verstand. Mensen met weinig geld lopen vaak tegen veel drempels
aan. Een inschrijving voor woningnet, een eigen bijdrage in de zorg of de aanschaf van een fiets om
op het werk te komen; zij kunnen zich dit vaak niet veroorloven, net als andere (onverwachte)
uitgaven. Het Mini-Maatwerkbudget voorkomt dat de meest kwetsbare doelgroepen van de regen in
de drup belanden, door ‘financiële zorg in natura’ te bieden: het budget lost problemen op, maar
maakt geen geld over naar de cliënt zelf. Roodstand, beslagleggingen, bewindvoerders, schuldeisers
of de belastingdienst kunnen daardoor geen roet in eten gooien. En het geld wordt altijd gebruikt
voor het bestemde doel.
Verantwoord en leerzaam
Het Mini-Maatwerkbudget is een strak ingericht verantwoordingssysteem. De methodiek zorgt
ervoor dat hulpverleners echt mandaat ervaren om te kunnen doen wat nodig is voor de inwoner.
Doordat de achterkant zo goed is ingericht, kunnen we het vertrouwen helemaal aan de voorkant bij
de hulpverlener en de cliënten leggen.
Teams beslissen samen (middels een groepsapp of teamoverleg) over de inzet van het budget. Dat
stimuleert creativiteit en zorgt ervoor dat professionals maatwerkoplossingen voor problemen
uitwisselen en samen leren (zie hoofdstuk 9). Die gezamenlijke beslissingen zijn de basis voor
effectieve verantwoording van de besteding. Zonder veel bureaucratie. Zo leren teams samen hun
cliënten steeds beter te helpen.
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3. Best practices
Elke gemeente heeft een aantal casusbeschrijvingen benoemd die goed illustreren welk ‘gat’ het
mini-maatwerkbudget invult en hoe het problemen klein houdt.

A. Amsterdam
Fiets
“Een toekenning van 75 euro voor 2e hands kinderfiets. Alleenstaande moeder, nieuwkomer, hoge
(onder)huur. Terwijl mevrouw naar haar baantje gaat, gaan de 2 kinderen op de fiets naar de
Bataviaschool (voor nieuwkomers). Nu is fiets van één van de kinderen gestolen. Nieuwe fiets
betekent dat kinderen zelfstandig naar school kunnen en mevrouw naar haar werk kan gaan.”
Een ander voorbeeld van noodzakelijk budget voor een fiets in deze app:
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Leefgeld
“Man met verstandelijke beperking heeft een te hoge betalingsregeling afgesproken met
schuldeiser, waardoor hij geen geld meer heeft voor boodschappen tot zijn uitkering weer gestort
wordt. Er wordt schuldhulp opgestart en contact met de schuldeiser opgenomen, maar in de
tussentijd wordt noodhulp gegeven via een gift van 100 euro mini-maatwerkbudget.”
Schuld
“Een toekenning van 500 euro voor de betaling van een schuld. Na maanden is er een schuldregeling
GKA waarmee alle schuldeisers akkoord zijn. Nu duikt oude en lang onduidelijke schuld van ING op,
die in één keer betaald moet worden. Als dit niet gebeurt gaat de schuldregeling niet door.”
Slot- en slotenmaker
“Een gift van 225 euro voor slot en slotenmaker. Zoon met gedragsproblemen, nu tijdelijk uit huis
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geplaatst, heeft sleutels weggegooid, o.a. van kast waarin ID-bewijs van
moeder ligt. Dit heeft ze nodig om haar rekening te deblokkeren (die ze geblokkeerd had omdat
zoon geld wegnam). Voordeur moet beter slot hebben. Kast moet open.”

B. Hengelo
ID-bewijs
“We hebben een nieuw ID-bewijs en scooterrijbewijs aan een jongeman vergoed, ter waarde van
103 euro. Hij kon starten met een baan in Duitsland, na een langdurig en moeizaam traject vanuit de
uitkering. De werkplek is ideaal en de jongeman is gemotiveerd. Vlak voordat hij zou beginnen wordt
zijn portemonnee gestolen, met daarin zijn ID en scooterrijbewijs. Hij heeft zelf geen geld om
nieuwe aan te vragen en vanuit de (bijzondere) bijstand wordt dit niet vergoed. Omdat hij het ID en
rijbewijs nodig heeft om naar zijn nieuwe werkplek te komen, heeft het team besloten om dit vanuit
het Mini-maatwerk te bekostigen.”
Opbergruimte
“Er speelt veel in een bepaald gezin dat weinig te besteden heeft. Er wordt hulpverlening ingezet.
Om de hulpverlening goed te laten verlopen en voor psychische rust bij gezinsleden is het van belang
dat de woning goed wordt opgeruimd en netjes blijft. Probleem is te weinig opbergruimte. Met inzet
van 300 euro uit het Mini-maatwerkbudget wordt onder de trap een goede en mooie opbergruimte
gerealiseerd. Dit zorgt letterlijk en figuurlijk voor rust en ruimte in het gezin.”
Voetballen
“Met 25 euro vanuit het Mini-maatwerkbudget zijn 2 voetballen voor 4 kinderen uit een gezin
aangeschaft. In dit gezin speelt veel: huiselijk geweld, psychische problemen, bewindvoering, etc.
Het gezin krijgt begeleiding, maar de spanningen lopen soms hoog op. De kinderen spelen dan ook
graag en veel buiten. Maar de (goedkope) voetballen gaan altijd kapot, geven ze aan. De nieuwe en
betere ballen lossen voor hen een groot probleem op. En dat is precies waar het Minimaatwerkbudget om draait!”
C. Leiden
Voorzieningen
“Deze casus bedroeg een situatie met huiselijk geweld in een gezin met kinderen. De vrouw had
geen inkomen en was afhankelijk van haar man. Er was sprake van huiselijk geweld door de man.
Mevrouw wilde scheiden maar dit kon niet doordat de man weigerde de juridische kosten te
betalen. De vrouw kwam niet in aanmerking voor bijzondere bijstand en inkomenstoeslag door het
inkomen van de man. Daardoor zat ze klem zat. Het maatwerkbudget is ingezet om de voorzieningen
te betalen en de man is door de politie uit huis gehaald. Voor hem is opvang en specialistische zorg
geregeld; de vrouw en kinderen konden in het huis blijven wonen. Als het maatwerkbudget niet was
ingezet had het huiselijk geweld aangehouden en waren de kinderen uit hun omgeving gehaald en
naar de Rosa Manus opvang gebracht.”
Fiets
“Een bijstandsgerechtigde cliënt kon werk krijgen maar had geen geld voor vervoer. Het
maatwerkbudget is toen ingezet om een fiets aan te schaffen voor de cliënt. Hierdoor heeft de cliënt
twee jaar geleden werk kunnen krijgen en heeft de cliënt sindsdien geen bijstandsuitkering meer
hoeven te ontvangen.”
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Fysiotherapie
“Een jonge cliënt met een kankerdiagnose kreeg advies van de oncoloog om fysiotherapie voor
onbepaalde tijd te volgen ter verlichting van pijn en uitval van ledematen. De cliënt was niet
aanvullend verzekerd en moest de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Dit kon de cliënt
echter zelf niet betalen. Aanvraag bijzondere bijstand was afgewezen. Het maatwerkbudget is
daarom ingezet om de eerste twintig behandelingen te betalen.”
Tablet
“Tijdens de eerste lockdown is het maatwerkbudget ingezet om een tablet aan te schaffen zodat een
cliënt zijn traumabehandeling kon blijven volgen. Als het maatwerkbudget niet was ingezet was de
behandeling (tijdelijk) gestopt wat ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de geestelijke
gezondheid van de cliënt.”

D. Utrecht
Huurondersteuning
“Meneer die werkt in de bediening, kwam door corona in distributiewerk terecht en raakte
uiteindelijk werkloos. Zijn laatste 150 euro maakte hij over aan huur. Er is een WW aangevraagd,
maar meneer heeft nu nog €343,06 nodig om geen huurachterstand te krijgen. Na de lockdown kan
meneer weer aan het werk in het restaurant. Het is onzeker wanneer dat is. Meneer zoekt elke dag
naar werk, maar krijgt erg veel stress door het in de knoop komen met huur en vaste lasten. Alle
betrokken hulpverleners uit het team gaan via de chat akkoord met een bijdrage van €343,06.”
Betalingsachterstand energie
“Mevrouw heeft achterstanden opgelopen door de financiële rompslomp rondom haar scheiding. Er
is een betalingsregeling bij Eneco waaraan mevrouw moet voldoen, maar dat gaat nu niet. Het is niet
mogelijk om de regeling uit te stellen. Mevrouw krijgt geld uit het VEP1 om de €142,00 aan
achterstand te betalen aan Eneco. Ze geeft aan dat ze het heel fijn vond. Hierdoor kwam zij niet in
de problemen met dubbele lasten. “Er viel een last van mijn schouders, hoe het potje ook heet,
voorkom erger, anders zat ik er een maand later weer mee. Nu kwam ik niet verder in de problemen
door bijkomende incassokosten bijvoorbeeld.” Mevrouw vertelt dat ze in een rotsituatie zat ten tijde
van de scheiding. Het splitsen van het inkomen ging niet vanzelf. Ze is ook blij dat het een gift was.
Een regeling had ook wel gekund, maar nu hoeft bijvoorbeeld vakantiegeld niet gebruikt te worden
om het af te betalen en heeft ze daarmee toch iets extra’s. Tenslotte zegt mevrouw “Ik ben superblij
dat het er was. Het was eenmalig en ik hoop dat zo te houden. Ik hoop dat het meer mensen kan
helpen”.
Nieuw slot
“Mevrouw vergeet door haar situatie regelmatig dingen, zoals bijvoorbeeld afspraken. Tegen kerst
had mevrouw de sleutel in de voordeur laten zitten en bij thuiskomst was de sleutel weg. Mevrouw
was bang dat er ’s nachts iemand binnen zou komen en kon niet meer slapen. Ook was mevrouw
bang dat er iemand overdag in haar huis zou komen als ze weg zou gaan. Daarom kwam ze al een
week het huis niet uit. De situatie leverde veel stress op. Mevrouw heeft een uitkering, schulden en
geen geld voor een slotenmaker. Middels inzet van het VEP is er een nieuw slot in de deur gezet. Als
1

Voorkom Erger Potje (zoals het maatwerkbudget in Utrecht heet)
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mevrouw geen gebruik had kunnen maken van het VEP, had ze niet meer naar
buiten durven gaan en nog slechter geslapen.”
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4. Opbrengst mini-maatwerkbudget voor
hulpverleners, inwoners en de maatschappij
Wat levert het Mini Maatwerkbudget op? Voor hulpverleners, cliënten en de maatschappij?

Hulpverleners
“We vragen onszelf af: waar is het voor, waarom, welke andere mogelijkheden zijn er, wat is er al
geprobeerd. Het gaat vaak om acute en schrijnende situaties, om mensen door een bepaalde periode
heen te helpen.” Amsterdamse hulpverlener, mei 2020
Uit de verschillende rapporten komt naar voren dat hulpverleners die gebruik maken van het budget
blij zijn het met budget en de optie willen behouden (uit: Evaluatie Mini-Maatwerkbudget gemeente
Amsterdam, juni 2020; Leidenincijfers. Hulpverleners Maatwerkbudget, juni 2021). Ze geven aan dat
het budget een fijne optie is voor mensen die tussen wal en schip vallen, mensen die voor andere
voorzieningen nét niet in aanmerking komen of voorliggende voorzieningen niet op tijd uitkomst
bieden.
“Het Mini-Maatwerkbudget komt ter sprake in noodsituaties of situaties waarin doorbraak nodig is
of een tijdelijke oplossing. Wanneer je bijvoorbeeld de voedselbank hebt ingeschakeld, maar daar pas
op vrijdag een pakket opgehaald kan worden en de cliënt nog voor 4 dagen boodschappen nodig
heeft, kun je dit gat opvullen. Hierin is het dan een overbrugging naar een vaste oplossing.” Amsterdamse hulpverlener, mei 2020
Het Mini-Maatwerkbudget geeft hulpverleners de autonomie om buiten de kaders een
maatwerkoplossing aan te dragen. Professionals krijgen het mandaat om op basis van professionele
afwegingen beslissingen te nemen over de besteding van het mini-maatwerkbudget en dit draagt bij
aan het werkplezier. Hulpverleners weten immers goed wat er nodig is in een huishouden en
snappen wat er moet gebeuren. Met het budget krijgen zij de middelen om - binnen de redelijke
grenzen - te doen wat nodig is.
“Het meest werd genoemd dat mensen snel en makkelijk geholpen kunnen worden. Ook kan het een
uitkomst bieden als er geen andere uitweg is. Men is te spreken over het kunnen bieden van
maatwerk en creëren van doorbraken voor cliënten. Het zorgt voor oplossingen in complexe situaties
en voorkomt grotere problemen.” Uit: Leidenincijfers: Hulpverleners Maatwerkbudget (juni 2021)
Daarnaast draagt de integrale samenwerking bij aan de domeinoverschrijdende kennisuitwisseling.
In elk team zitten namelijk professionals uit verschillende disciplines, zoals inkomensconsulenten,
schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en Ouder- & Kind-adviseurs. Professionals in de
gemeente Utrecht geven aan dat het team en de appgroep leidt tot nieuwe samenwerkingen,
doordat de lijntjes korter zijn en professionals elkaar makkelijker weten te vinden (uit: interview
projectleider gemeente Utrecht, mei 2022) .
Samen bouwen de hulpverleners aan een referentiekader en bepalen ze wat handig en verstandig is.
Het (mini)maatwerkbudget laat zien dat het vertrouwen en de verantwoordelijkheid (mandaat)
leggen bij de hulpverleners absoluut niet leidt tot roekeloze toekenningen.
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“Het Mini-Maatwerkbudget is snel, korte lijnen en voorziet niet alleen van geld maar ook advies. Het
is een platform waarin wij gebruik kunnen van elkaars kennis maar ook het gesprek met elkaar aan
gaan.” Uit: Evaluatie juni 2020, Mini-Maatwerkbudget gemeente Amsterdam

Inwoners
De belangrijkste doelen zijn uiteindelijk om oplossingen te creëren voor inwoners met een klein
budget en om eventuele opeenstapeling van schulden of financiële problemen te voorkomen,
wanneer huidige oplossingen niet passen. De verschillende gemeenten geven aan dat het MiniMaatwerkbudget bijdraagt aan vertrouwen. Omdat het echt gaat om maatwerk: het gaat uit van de
behoefte van de inwoner en er kan snel gehandeld worden. Het is een bottom-up benadering waarin
de professional samen met de cliënt gaat kijken wat specifiek voor zijn/haar situatie nodig is. Het
maatwerkbudget is daarnaast uitermate geschikt om escalatie te voorkomen:
“Er viel een last van mijn schouders, [..], anders zat ik er een maand later weer mee. Nu kwam ik niet
verder in de problemen door bijkomende incassokosten bijvoorbeeld.” - Utrechtse inwoner na de
toekenning van een betaalachterstand bij Eneco.
“Er zijn situaties waarin mensen met de rug tegen de muur staan, en waar je er met bijzondere
bijstand niet uitkomt. Of soms kan een (schuld)regeling niet opgestart worden, omdat iets kleins het
nog tegenhoudt. Of bestaande regelingen duren voor die noodsituatie te lang. Het is een prima
instrument om met meerdere partijen snel te kunnen schakelen en tot een oplossing te komen.” Uit:
Evaluatie juni 2020, Mini-Maatwerkbudget gemeente Amsterdam
Een aanspraak doen op het (mini)maatwerkbudget staat nooit op zichzelf maar is altijd ingebed in
een hulpverleningstraject. Belangrijk doel van deze trajecten is om de zelfredzaamheid van de
inwoner te vergroten en herhaling te voorkomen (uit: Gemeente Leiden, evaluatie maatwerkbudget
november 2020).
Vaak kan een kleine toekenning veel verandering teweegbrengen in het leven van een inwoner,
zoals met de toekenning van een mobiele telefoon:
“De inzet [van het mini-maatwerkbudget] heeft er bij deze klant voor gezorgd dat ze weer bereikbaar
is, en de instanties haar ook weer kunnen benaderen. Hierdoor kunnen zaken ook sneller en
efficiënter weer opgepakt worden. Mijn inschatting is dat het voor deze klant ook wel even weer een
lichtpuntje is geweest.” Uit: Halfjaarlijkse evaluatie Mini-maatwerkbudget, Gemeente Hengelo
(2021)
Of de betaling van een nieuwe identiteitskaart:
“Het gaat goed met de jongeman op zijn nieuwe werkplek. Het geld heeft in praktische zin gezorgd
voor de documenten waardoor hij aan het werk kan. Hulpverlener geeft aan dat het gaat om meer
dan dat; het heeft de jongeman het gevoel gegeven dat hij geholpen wordt en dat geeft vertrouwen.
Dit – gecombineerd met ondersteuning op de andere leefgebieden- geeft deze jongeman een kans
zijn leven weer op de rit te krijgen.” Uit: Halfjaarlijkse evaluatie Mini-maatwerkbudget, Gemeente
Hengelo (2021)
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Maatschappij
Elke gemeenten heeft casussen beschreven waaruit blijkt dat de inzet van het maatwerkbudget
maatschappelijke kosten voorkomt. Zoals in de gemeente Leiden:
“Een cliënt met ernstige diabetes en geamputeerd been was naar Leiden verhuisd vanuit Alphen aan
den Rijn om in een geschikte woning te wonen. Er was geen overdracht vanuit Alphen en de cliënt
had geen netwerk in Leiden. De cliënt had geen koelkast om de insuline in te bewaren en had
beginnende schulden zoals een achterstand in huur. Het maatwerkbudget is ingezet om een koelkast
aan te schaffen. Dit motiveerde de cliënt ook om onder bewindvoering te gaan om verdere schulden
te voorkomen.” (uit: Leidenincijfers. Hulpverleners Maatwerkbudget, juni 2021).
“Een inwoner van Leiden wilde een uitkering aanvragen. Hij had een baan gevonden in een andere
stad, maar de OV-kosten waren te hoog. Uit het maatwerkbudget is vervolgens een elektrische fiets
vergoed, waardoor deze meneer naar zijn werk kon en hij geen uitkering meer hoefde aan te vragen”
- Gemeente Leiden
In Leiden werden relatief vaak uithuisplaatsingen voorkomen, en daarmee ook maatschappelijke
kosten. Door de inzet van het maatwerkbudget lopen schulden niet verder op en voorkomt het
verdere huisvestingsproblemen en ontruiming (uit: Evaluatie Maatwerkbudget Leiden, 2020).

5. Doelen en aanpak per gemeente
Het Mini-Maatwerkbudget geeft hulpverleners het mandaat om snel een financieel knelpunt op te
lossen om opstapeling van problemen te voorkomen. Het mini-maatwerkbudget is als volgt opgezet:
Het Mini-Maatwerkbudget heeft een bottom-up approach: hulpverleners bepalen
❖
wanneer en hoe het budget wordt ingezet.
De inzet van het budget wordt altijd besloten via een groepsproces.
❖
Met minimale effectieve verantwoording, maximaal inzicht in uitgaven; een goede balans
❖
tussen snel hulp leveren en doelbinding kunnen aantonen.
Elke gemeente maakt gebruik van drie betaalopties voor het uitkeren van dit budget: geld
❖
op een pinpas die de cliënt meekrijgt, via een online (Ideal)betaling, of via
bankoverschrijving/factuur.
Deze methodiek is in alle betrokken gemeenten hetzelfde, maar de invulling is in elke gemeente net
iets anders. Die verschillen en overeenkomsten zetten we in dit hoofdstuk uiteen.

AMSTERDAM
In Amsterdam is het MMB een samenwerking tussen de Gemeente (WPI en OJZ, Onderwijs, Jeugd en
Zorg) en Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA). Het Mini-Maatwerkbudget (MMB) in
Amsterdam wordt ingezet door de Ouder-en Kind-teams (OKT), Wijkzorgnetwerken (WZ), teams van
Werk-, Participatie- en Inkomen (WPI) en tot 2019 ook door de SamenDoen-teams. Sinds 2021
zetten ook de buurtteams dit maatwerkbudget t in. In 2020 werkten er 56 teams met het budget, in
2021 waren dat 87 teams, een groei van 31%. Deze groei komt voornamelijk door de opkomst van
de buurtteams (uit: Jaarverslag FBNA, 2021). In 2021 is het budget 387 keer ingezet.
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*Figuur uit Stand van Zaken Mini-maatwerkbudget en Maatwerkbudget, gemeente Amsterdam (medio 2021).

Doelstelling Amsterdam
In Amsterdam is de doelstelling als volgt geformuleerd: “om teams van professionals in het sociaal
domein de mogelijkheid te geven om snel en met minimale verantwoording acute problemen van
huishoudens in Amsterdam op te kunnen lossen”

HENGELO
In Hengelo startte in 2021 met het MMB. Inmiddels gebruiken 15 teams het budget. Deze teams
bestaan uit professionals van Jeugd & Gezin, consulenten WMO, uitvoerders participatiewet,
Zorgloket, Budget Alert (schuldhulpverlening) en sociaal rechercheurs.
Het teamoverleg vindt één keer in de 6 weken plaats, met een brede samenstelling aan expertises
om kennisuitwisseling te optimaliseren. Er is een administratieteam en er is een schriftelijke
stappenplan/werkwijze. Pasuitgifte verloopt via de receptie. Eens in de drie weken vindt er een
voortgangsoverleg plaats. De teams zijn op zo ingedeeld dat ze een goede vertegenwoordiging van
alle disciplines vormen (uit: halfjaarlijkse evaluatie Gemeente Hengelo, 2021).
Doelstelling Hengelo
De gemeente Hengelo beschrijft de doelstelling als volgt: “het doel van het Mini-maatwerkbudget is
het toepassen van maatwerk, als bestaande regelingen geen uitkomst bieden, of wanneer het te lang
duurt om dat uit te zoeken. De doelmatigheid staat voorop.” De teams komen tot een besluit door
een combinatie van kritische vragen te stellen en alternatieve oplossingen te overwegen.
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LEIDEN
In de gemeente Leiden wordt gebruik gemaakt van het Maatwerkbudget. Dit is een uitgebreide
versie van het mini-maatwerkbudget. Bij het Maatwerkbudget worden grotere bedragen toegekend.
De uitvoering van het maatwerkbudget in Leiden is belegd bij de Sociale Wijkteams (SWT) en
Jeugdteams Leidse Regio (JLR). In 2022 zijn er in totaal 14 teams die werken met het
maatwerkbudget. Hulpverleners kunnen een casus aandragen wanneer ze denken dat het budget
perspectief kan bieden. Een casus wordt ingebracht in een appgroep van de desbetreffende wijk
waar zowel het hele SWT als het JLR in zit. Een belangrijk verschil met andere gemeenten is dat
Leiden duidelijk benoemt dat het maken van een plan een voorwaarde is voor gebruik van het
budget. Dit plan wordt samen met de cliënt gemaakt en heeft als doel om vergelijkbare problemen
in de toekomst te voorkomen. Voor toekenningen boven de €750,- heeft de gemeente Leiden als eis
gesteld dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse aan ten grondslag moet liggen.
Doelstelling Leiden
De gemeente Leiden zet het maatwerkbudget in voor mensen die in armoede leven of dreigen te
raken of ondersteuning nodig hebben om opstapelende problematiek te voorkomen. Daarnaast
omschrijft de gemeente Leiden het vergroten van maatschappelijke participatie en het bieden van
perspectief bij schurende wet- en regelgeving als doel van dit budget.

UTRECHT
In Utrecht zijn er zes teams betrokken bij het mini-maatwerkbudget (Voorkom Erger-potje). Op dit
moment hebben vier wijken een eigen budget: Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht.
Daarnaast is er een speciaal potje voor dak- en thuisloze jongeren en één voor specifieke werk
gerelateerde vragen: het Doorbraakpotje Werk.
Doelstelling Utrecht
Het Voorkom Erger-potje (VEP) kan in Utrecht worden ingezet om relatief kleine doorbraak-vragen
op een snelle maar zorgvuldige manier te kunnen verhelpen. “Het doel achter VEP is om een budget
(maximaal 500 euro per casus) voor hulpverleners op een laagdrempelige en regelarme manier
beschikbaar te stellen om vastgelopen casussen te doorbreken. Hierbij als notie dat het
Doorbaakpotje Werk nog specifieker als doel heeft om inwoners van Utrecht te helpen richting werk
(of studie)” (uit: Evaluatie Voorkom Erger-potje Utrecht, voorlopige versie, 2022).

Hoogte budget en uitgangspunten
AMSTERDAM
De wijkteams hebben een budget voor 2000 euro (maximaal 500 per huishouden) en de WPI-teams
5000 (maximaal 1000 per huishouden). Het budget kan ingezet worden wanneer voorliggende
voorzieningen niet toereikend zijn. Een toekenning van het budget is altijd een groepsbesluit.
Hiervoor gebruiken de teams Whatsapp-groepen en delen hierin de casussen anoniem. Als minimaal
drie collega’s akkoord zijn, is er een positief besluit. In elke app-groep zitten zo’n 10 tot 15
professionals.
Uitgangspunten
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●
●

●
●

Multidisciplinaire teams (zoals klantmanagers, ambulant begeleiders,
inkomensconsulenten, schuldhulpverleners, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers)
Afwegingskader: ‘doen wat nodig is’. Er moet sprake zijn van een zeker noodzaak of
urgentie, voorliggende voorzieningen moeten worden overwogen en er moet rekening
gehouden worden met de snelheid waarmee het probleem opgelost moet worden. Soms
duurt de ‘reguliere’ weg te lang omdat er sprake is van urgentie.
Leren: kennisuitwisseling door professionals, discussiëren over alternatieve oplossingen
Eenmalig: een gift vanuit het mini-maatwerkbudget is in principe van eenmalige aard.
Amsterdamse hulpverleners die gebruik maken van dit budget bevestigen dat het vaak
wordt ingezet als noodoplossing of ter overbrugging. Amsterdamse hulpverleners zijn
kritisch in hun afwegingen voor het toekennen van het budget:

“Het is noodzakelijk dat klant of zelfredzaam genoeg is en begrijpt hoe hij deze situatie de volgende
keer kan voorkomen, of dat klant de juiste hulpverlening krijgt die hem helpt te voorkomen dat hij
weer in dezelfde situatie terecht komt. Maar soms is het ook echt pech en komt het door de vele
regels en uitzonderingen op regels dat klant in de problemen komt.” (uit: Evaluatie MiniMaatwerkbudget Amsterdam, 2020).

HENGELO
Elk team heeft een Mini-Maatwerkbudget van €2000,-, waarvan maximaal €500,- per gezin besteed
mag worden. Het besluit loopt via een app-groep waarin tussen de 10-12 deelnemers zitten.
Uitgangspunten
Een van de uitgangspunten in Hengelo is dat de basis op orde moet zijn voordat een
hulpverleningstraject kan starten. Om dit te bewerkstelligen kan het mini-maatwerkbudget worden
ingezet. Op die manier heeft een vervolgtraject een grotere kans van slagen. Een voorwaarde is dat
snel hulp nodig is en dat er geen voorliggende voorziening beschikbaar is, of dat het niet duidelijk of
en welk budget beschikbaar is.

LEIDEN
Wanneer een SWT- of JRL-professional denken dat de inzet van het budget perspectief kan bieden
voor de cliënt, wordt de casus ingebracht in een teamoverleg of app-groep (bestaande uit zo’n 10
deelnemers). Anders dan in de andere gemeenten is er in Leiden geen minimaal of maximaal bedrag
waarvoor het maatwerkbudget ingezet kan worden. Wanneer de toekenning echter hoger is dan
€750,- wordt er een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt.
Uitgangspunten
In de gemeente Leiden kan het maatwerkbudget ingezet worden als onderdeel van een
hulpverleningstraject van het JLR en SWT. Hierbij worden de volgende afwegingskaders gebruikt:
●
Welk probleem lost het op?
●
Welke maatschappelijke kosten worden voorkomen?
●
Welke activiteiten gaat de cliënt ondernemen om vergelijkbare problemen te voorkomen?
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UTRECHT
Het Voorkom Erger-potje kan in Utrecht worden ingezet voor een
cliënt in financiële nood en waarbij een kleine toekenning (max.
500 euro) tot een doorbraak kan leiden of het voorkomen van
erger. In dat geval wordt er een verantwoordingsformulier ingevuld
door de aanvrager en gedeeld in een appgroep waar zo’n 10-15
professionals in zitten. Wanneer drie collega’s akkoord gaan, vindt
er een toekenning plaats.
*Figuur de waardendriehoek (IPW)

Uitgangspunten
Als afwegingskader wordt de waardendriehoek van het Instituut Publieke Waarden (IPW) gebruikt.
De waarden uit dit kader worden als volgt beschreven door het IPW: maakt het initiatief verschil?
(legitimiteit); bestaat er draagvlak voor het initiatief? (betrokkenheid); waar slaat de winst neer
(rendement). Alle betrokken professionals zijn erin getraind om met deze methodiek te werken.
Daarnaast hanteert Utrecht vijf spelregels voor de inzet van het mini-maatwerkbudget:
a. Anoniem inbrengen
b. Bedragen tot 500 euro
c. Binnen 24 uur stemmen
d. 3 keer ‘ja’ is doen --> niet te veel discussie in de app groep
e. Van 20% mogen we spijt hebben

Overeenkomsten en verschillen in aanpak
Kernwoorden die de verschillende doelstellingen binnen de verschillende gemeentes samenvatten
zijn: doelmatigheid, autonomie en snelheid. De intentie van het (mini)maatwerkbudget wordt op
een vergelijkbare wijze geïnterpreteerd binnen de vier gemeenten. Een andere overeenkomstigheid
is de noodzaak die er in alle gemeenten aanwezig moet zijn voor het toekennen van een gift uit het
budget.
Een verschil tussen de gemeenten is de participatie en activering van de cliënt: niet elke gemeente
besteedt hier even veel aandacht aan. Daarnaast is Utrecht uniek in het feit dat ze niet alleen een
budget per wijk maar ook per thema hebben (dak- en thuisloze jongeren en werk).
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6a. Uitgaven Mini-Maatwerkbudget per gemeente
AMSTERDAM
In 2019 was er circa €100.000 budget beschikbaar en er is een kleine €54.000 uitgegeven (54%) bij
het mini-maatwerkbudget in Amsterdam, waarvan:

*Figuur uit Mini-Maatwerkbudget Gemeente Amsterdam juni 2020 - “uitgaven MMB 2019 per team”

In 2020 is er in totaal €62.000 uitgegeven van de €70.000 begroot budget (88%).

*Figuur uit Stand van Zaken Mini-maatwerkbudget en Maatwerkbudget, gemeente Amsterdam (medio 2021)

In 2021 is het Mini-Maatwerkbudget 387 keer ingezet voor een totaal van €70.000. Dit jaar was het
besteedbaar budget €72000 (97%).

HENGELO
In totaal zijn er in de periode maart t/m augustus 2021 zestien betalingen gedaan voor een
totaalbedrag van €2167,-. Dit komt neer op een gemiddelde toekenning van €135,-. Er was in totaal
30.000 euro beschikbaar in 2021. In Hengelo zijn er in 2021 relatief lage bedragen toegekend: bij
bijna de helft van alle bestedingen gaat het om minder dan 100 euro per gezin. Een keer werd er het
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maximale bedrag toegekend (dit ging om een vaderschapstest om de veiligheid
van moeder en kind te waarborgen).

LEIDEN
In de periode juli 2019 t/m juni 2020 is er in de gemeente Leiden €70.478 uitgegeven via het budget.
Het budget is 231 keer ingezet met een gemiddelde toekenning van €305,-. In de periode van juli
2020 tot juli 2021 is het maatwerkbudget 211 keer ingezet.
in 2019 was er €478.200 budget beschikbaar en is er in totaal €31.400 uitgegeven (6.6%).
In 2020 was er €363.000 beschikbaar budget en is er €92.000 uitgegeven (25.3%).
In 2021 was er €388.500 beschikbaar budget en is er €101.300 uitgegeven middels het
maatwerkbudget (26.1%)

UTRECHT
In de periode van juni 2020 t/m april 2022 zijn er 49 toekenningen gedaan: zes toekenningen in
2020, 27 toekenningen in 2021 en 16 in 2022. In deze periode is er in totaal €10.374 uitgaven,
waarvan €6222 in 2021. Er kan weinig gezegd worden over hoeveel van het besteedbaar budget per
jaar is uitgegeven, want Utrecht put met de potjes uit het OMO-fonds (Onconventionele Maatwerk
Oplossingen) waar €500.000 in is gestort.
De verdeling over de verschillende teams is te zien in onderstaande figuur:

20

6b.
Kostensoorten Mini-Maatwerkbudget per gemeente
AMSTERDAM
De top vijf uitgaven in Amsterdam in 2019 is besteed aan woninginrichting (30%), leefgeld (15%),
overig (13%), vervoer (12%) en zorg (11%). In 2020 was een vergelijkbare verdeling te zien, zie figuur
hieronder.

*Figuur uit ‘Evaluatie juni 2020 - Mini-Maatwerkbudget gemeente Amsterdam’

De verdeling van de kostensoorten over de Amsterdamse uitgaven in 2021 ziet er als volgt uit:
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*Figuur uit Jaarverslag FBNA (2021)

HENGELO
Gezien het klein aantal bestedingen is het nog lastig een conclusie te trekken aan waar het geld
voornamelijk aan wordt uitgegeven maar wel valt op dat er relatief veel aan woon- en
inrichtingskosten is besteed.

LEIDEN
De top vijf uitgaven in Leiden in de periode juli 2019 t/m maart 2022 is besteed aan
woninginrichting, vervoer, (schuld) huur en huishoudelijk apparatuur. Zie de volledige verdeling
hieronder:
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*Figuur van de gemeente Leiden - periode juli
2019 t/m maart 2022

UTRECHT
De top vijf uitgaven in Utrecht is besteed aan studie, wonen (niet woninginrichting, maar o.a.
verblijfkosten en verhuiskosten), schuld/achterstand huur. Dit waren ook de kostensoorten waar het
meeste geld aan is besteed.

*Figuur uit Evaluatie Voorkom Erger-potje Utrecht (2022)

Overeenkomsten en verschillen
In alle vier gemeenten vallen de meeste uitgaven die zijn gedaan via het Mini-Maatwerkbudget
onder de categorieën wonen, zorg, levensonderhoud en vervoer. Dit zijn tevens ook vaak de
grootste uitgaven.
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7. Bijvangst en neveneffecten
Soms levert het Mini-Maatwerkbudget op een andere manier resultaat dan de inzet van geld.
Doordat er in overleg een andere oplossing wordt gevonden. Of het leidt tot een andere aanpak. Een
inventarisatie van bijvangst en neveneffecten.

Kennisuitwisseling voorzieningen en alternatieve oplossingen
“Er zijn al vaker andere opties vanuit bijvoorbeeld pak je kans geopperd. Dat is zeer handig. Ook het
met elkaar van gedachten wisselen via de app groep is van grote meerwaarde.” (uit: Evaluatie MiniMaatwerkbudget Amsterdam, 2020).
Ook Utrecht geeft kennisuitwisseling aan als een positief bijeffect:
“Een positief bijeffect dat wordt benoemd is dat men elkaar onderling beter weet te vinden ook
buiten de Voorkom Erger Potjes om. Groepsleden uit de appgroep weten wat de expertise van de
ander is en op casusniveau wordt het laagdrempeliger ervaren om de ander te consulteren of te
overleggen over een casus.”
Een aanzienlijk deel van alle casussen in de app-groepen wordt op een andere manier dan het
(mini)maatwerkbudget opgelost. Dat noemen we bijvangst. In Amsterdam gebeurt dit bijvoorbeeld
bij 1 op elke 5 ingebrachte casussen. De alternatieve oplossingen kunnen bijvoorbeeld een fonds,
wijkinitiatief, een lening via de gemeentelijke kredietbank zijn (uit: Evaluatie Mini-Maatwerkbudget
Gemeente Amsterdam, evaluatie juni 2020). Hieronder een overzicht van de casussen die zijn
toegekend en de casussen die op een andere manier zijn opgelost, in de periode januari - juli 2020.

*Figuur uit Mini-Maatwerkbudget Gemeente Amsterdam, evaluatie juni 2020

Het oplossen van casussen op een andere manier, is een enorme bijvangst omdat het bijdraagt aan
kennisuitwisseling. Deze kennisuitwisseling wordt door professionals als laagdrempelig en waardevol
ervaren.
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*Alternatieve oplossing aangedragen in team VEP Overvecht

*Terugkoppeling op alternatieve oplossing

De app-groepen geven ook inzicht in hoe vaak er oplossingen worden aangedragen waar geen geld
voor nodig is:
“Zo is er informatie uitgewisseld over dyscalculie-testen, is er via hulp van de beleidsmedewerkers
vanuit de bijzondere bijstand toch een bijdrage geleverd aan een onderzoek ten behoeve van een
CIZ-indicatiestelling en is een inwoner blij gemaakt met een tweedehands rollator, die uiteindelijk
door de bewindvoerder is betaald. En bij andere vragen resulteerde het soms in 1-op-1 contact,
waarna een casus ook werd opgelost.” Uit: Halfjaarlijkse evaluatie mini-maatwerkbudget, Gemeente
Hengelo (2021).
Op dit leereffect gaan we in hoofdstuk 7 dieper in.

Samenwerkingen
In verschillende gemeenten leidde de inzet van het maatwerkbudget tot waardevolle
samenwerkingen. Zoals in Leiden: wijkteams deden vaak een beroep op Stichting Urgente Noden,
maar door de komst van het maatwerkbudget is dat sindsdien niet meer nodig. Op die manier kan
SUN zich richten op andere bewoners. Een ander concreet, positief neveneffect:
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“Binnen de zorgkosten valt op dat de hoge tandartsrekeningen vaak een
probleem vormen. Als gevolg hiervan is het Sociaal Wijkteam (SWT) in gesprek gegaan met
tandartspraktijken in de wijk. Tandartsen zijn geïnformeerd door SWT over het maatwerkbudget,
waarvan 1 vereniging de handen in één heeft geslagen door tegen een aangepast tarief mondzorg te
bieden aan mensen vanuit minima. Dit is een zeer positief bijeffect van het maatwerkbudget.” Evaluatie Maatwerkbudget Gemeente Leiden
Maar ook in Hengelo is dit een mooi voorbeeld van bijvangst waarin een woningcorporatie de
gemeente tegemoet kwam in de hoge factuurkosten:
“Soms is de totale factuur erg hoog, maar als we vanuit de gemeente zeggen dat we een gedeelte
betalen, gaat de factuur naar beneden. Dit helpt met de wisselwerking tussen de andere organisatie,
die de kosten wilt delen. Wij doen 500 euro, wat kunnen jullie doen? Je ziet dan ook dat de werkwijze
aanspreekt bij andere organisaties.” Uit: interview met projectleider Gemeente Hengelo, maart 2022

Ook de gemeente Utrecht, onderdeel van de City Deal, heeft waardevolle samenwerkingen geregeld
om knelpunten te verhelpen die naar voren kwamen uit het maatwerkbudget.
“Om dakloosheid te voorkomen en er vaak behoefte is om een korte tijd te overbruggen zijn we
samenwerkingen tussen hostels en hotels aangegaan. Tijdelijk onderdak tegen een gereduceerd
tarief. Het kernteam van de City Deal regelt deze samenwerkingen maar ook de hulpverleners lukt
het al om hierover goede afspraken te maken.” Uit: interview projectleider gemeente Utrecht, maart
2022)
Een belangrijke bijvangst van het budget is de schat aan beleidsinformatie die het uitgavensysteem
oplevert, zoals de hierboven genoemde grafieken en data, zonder dat de registratie als
belemmerend wordt ervaren door hulpverleners. Deze informatie kan de gemeente iets leren over
de uitgaven van de verschillende teams en daar op inspelen, maar ook hoeveel er precies aan wat
wordt toegekend. Door zowel het teambesluit in de app-groepen als de financiële afhandeling
digitaal te hebben geregeld, is de dataverzameling efficiënt en inzichtelijk. Daarbovenop voorkomt
het een stuk fraude omdat de registratie en verantwoording op een transparante en strakke manier
is ingericht (uit: interview Anneke Ensink, maart 2022).
“Doordat we gaan digitaliseren krijgen we meer inzicht in hoe er per team wordt gewerkt; zo kunnen
we per team gaan begeleiden op leren; best practices delen met andere teams.” Uit: interview
Anneke Ensink (maart 2022)
Op basis van deze informatie worden er bijvoorbeeld door de gemeente Hengelo teams gemengd
om ervoor te zorgen dat de inzet van het budget niet afhangt van de mate van assertiviteit van
individuen (interview met projectleider gemeente Hengelo, maart 2022).
Door een voorziening als het Mini-Maatwerkbudget wordt het zichtbaar - door terugkerende
casussen en thema’s - welke regels of collectieve afspraken belemmerend zijn voor bewoners met
gestapelde problematiek of wanneer voorliggende voorzieningen geen uitkomst bieden. Idealiter
zou dit leiden tot een aanpassing van de regels of collectieve afspraken. Een aantal keer heeft het
mini-maatwerkbudget inderdaad geleid tot nieuwe samenwerkingen en afspraken, zoals een
tandartspraktijk waarmee een gereduceerd tarief is afgesproken (Leiden) of afspraken met hotels
rondom verblijfkosten (Utrecht). Dit leereffect gebeurt echter nog weinig.
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Derde orde leren
Er zijn drie ordes van leren2:

In de rondetafelbijeenkomst van 30 mei 2022 hebben verschillende gemeenten de lessen van de
derde orde besproken: de collectieve afspraken, veranderen van routines en hiermee patronen
doorbreken. Gemeenten kunnen dus op verschillende manieren leren:
afweging/reflectie op besluitvorming (moreel beraad)
het delen van kennis
nieuwe routes voorstellen en vormgeven
Hoe zorg je ervoor dat je als gemeente blijft leren?
Door onderzoek naar het mini-maatwerkbudget binnen verschillende gemeenten te doen komt er
een gesprek op gang: wat zien we gebeuren dat we structureel kunnen veranderen?

Binnen de Citydeal Eenvoudig Maatwerk wordt gewerkt met drie ordes van leren. Het is een schema dat is
ontleend aan het Instituut voor Publileke Waarden die daarbij is geinspireerd door het werk van de
Amerikaanse bestuurskundige Chris Argyris. In de citydeal staat het eerste orde leren voor: leren om maatwerk
te leveren en te legitimeren. De focus ligt hier op de uitvoerende professionals. De tweede orde staat voor het
inrichten van de organisatie om maatwerk makkelijker te maken. Het instellen van een mini-maatwerkbudget
is tweede orde leren. De focus ligt hier op de organisatie. Bij het derde orde leren gaat het om het herkennen
van patronen en het tot stand brengen van structurele oplossingen voor terugkerende knelpunten. De focus
ligt hier op de regels en het samenspel tussen organisaties.
2
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8. Wat gaat goed en wat kan beter in de
verschillende aanpakken?
Wat gaat goed?
Erger voorkomen
De kracht van het (mini)maatwerkbudget zit in de laagdrempeligheid, de snelheid en de minimale
verantwoording in combinatie met goed inzicht in de uitgaven (doelbinding). Hierdoor kunnen
huishoudens op een snelle manier geholpen worden (met een relatief klein bedrag) en wordt erger
voorkomen. Huishoudens geven aan dit als grote steun te ervaren omdat echt wordt gekeken naar
iemands situatie en mogelijkheden - de menselijke maat - in plaats van naar beperkingen van
regelgeving en belemmeringen.
“Het is prettig om in situaties van nood/spoed het Mini-Maatwerkbudget te kunnen gebruiken.
Leerlingen zitten soms financieel vast en door 1 kleine uitgave kan alles weer door. Het helpt ons om
ons werk goed te kunnen doen.” Hulpverlener uit Amsterdam, mei 2020
Kennisoverdracht en verbinding
Er worden kritische vragen gesteld, alternatieven aangedragen en met elkaar een afweging gemaakt
wat kennisoverdracht bevordert binnen een team. Het multidisciplinair karakter van het team leidt
ertoe dat er kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschillende disciplines en hierdoor verschillende
invalshoeken en normen en waarden worden ingebracht en bediscussieerd.
“Naarmate de gedeelde kennis over alle mogelijkheden toeneemt, worden er meer casussen al
opgelost nog voordat ze voorgelegd worden in de WhatsApp-groep van het Mini-Maatwerkbudget.
Van de casussen die wel worden ingebracht, wordt ongeveer 20% alsnog op een andere manier
opgelost.” Evaluatie Mini-Maatwerkbudget, Gemeente Amsterdam
Daarnaast geven hulpverleners aan dat de manier van samenwerken in de multidisciplinaire teams
leidt tot verbinding en helpt om snel contacten te leggen, via de app of telefonisch:
“Professionals geven aan dat ze het vooral een meerwaarde vinden om van elkaar te horen hoe er
vanuit de verschillende collega’s naar een casus wordt gekeken. Het feit dat je met elkaar
alternatieven uitwisselt, maar ook samen kijkt naar ‘wat vinden we hier nu eigenlijk van’, maakt dat
de meeste deelnemers enthousiast zijn over het Mini-maatwerkbudget.” (uit: Halfjaarlijkse evaluatie
Mini-Maatwerkbudget Hengelo, 2021).
Vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel
In de verschillende rapporten en interviews komt naar voren dat hulpverleners goed in staat zijn de
verantwoordelijkheid te dragen van het budget:
“Er worden (kritische) vragen gesteld, alternatieven aangedragen en er wordt met elkaar een
afweging gemaakt in de vraag; ‘vinden we dat deze inwoner geholpen moet worden en denken we
dat met de inzet van een (klein) budget een soort doorbraak gedaan kan worden?” (Uit: halfjaarlijkse
evaluatie Gemeente Hengelo, 2021)
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Juist omdat het gaat om een redelijk klein bestedingsruimte (2000 euro per
team) merken gemeenten dat hulpverleners zuinig op het budget zijn en vooral het gesprek met
elkaar aan gaan over waar het budget voor ingezet kan of moet worden (uit: interview Anneke
Ensink, maart 2022)
Het sluit aan bij de menselijke maat: hulpverleners weten immers goed wat er nodig is in een
huishouden en nemen in die afweging hun eigen normen en waarden mee, wat bijdraagt aan de
nauwkeurigheid waarmee het budget wordt ingezet.

Wat kan beter?
Inzet en terughoudendheid
In verschillende gemeenten valt op dat het volledige budget in veel teams niet wordt benut. Dit
betekent dat de verwachting van de inzet van het budget lager uitvalt. Zo is er in Hengelo slechts
7.3% van het beschikbare budget in 2021 aangesproken, in Leiden 25% in 2021 (in 2019 was dit nog
slechts 6.6.%). In Amsterdam is er in 2019 zo’n 54% van het besteedbaar budget aangesproken, in
2020 88% en in 2021 97%. Omdat Amsterdam al een aantal jaar met het (mini)maatwerkbudget
werkt, wordt het geschatte budget steeds accurater. In Utrecht is het lastig te zeggen hoeveel
procent van het budget is aangesproken, omdat de potjes worden aangevuld vanuit het OMO-fonds
(Onconventionele Maatwerk Oplossingen) waarvoor €500.000 is begroot.
De gemeente Hengelo merkt op dat de visie van de hulpverlener mogelijk een succesfactor is voor
de inzet het budget in de verschillende teams.
“Sommige collega’s zijn meer gefocust op de rechtmatigheid, anderen denken veel meer buiten de
kaders. Ook de manier waarop een hulpverlener een casus inbrengt en beargumenteerd is een
succesfactor.” Uit: interview projectleider gemeente Hengelo (maart 2022)
Omdat de verdeling van het aantal aanvragen per team zo inzichtelijk is door het online
uitgavensysteem, kan de gemeente Hengelo hierop inspelen:
“Voorbeelden helpen heel erg. Daarom willen we teams gaan samenvoegen; in 3 teams is er niks
uitgegeven dus die koppelen we aan actievere teams om de dynamiek te veranderen.” Uit: interview
projectleider gemeente Hengelo (maart 2022)
Ook de gemeente Amsterdam heeft als voornemen om overleggen te plannen met teams die het
budget weinig of niet inzetten.
“Niet inzetten betekent niet altijd dat er niet gedacht wordt. Belangrijker: hoe weten we dat er nood
is die blijft liggen en die wel met mini-maatwerk is op te lossen? Blijven werken aan bekendheid van
het budget bij professionals. Misschien ook aan andere professionals denken die niet in de
buurtteams zitten. GGZ bv.” Uit: interview projectleider gemeente Amsterdam (maart 2022)
Daarnaast zijn sommige professionals wel eens terughoudend geweest in het inbrengen van een
casus, omdat ze bang zijn voor kritiek of omdat ze denken dat het te klein/groot is (uit: interview
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projectleider Gemeente Hengelo, maart 2022). Er moet daarom een veilige
omgeving gecreëerd worden om samen te kunnen overleggen, bijvoorbeeld in de vorm van een
betrokken kartrekker.
Het Mini-Maatwerkbudget wordt daarnaast niet altijd vaak ingezet, waardoor het budget naar de
achtergrond verdwijnt en niet meer top of mind is. Het actief stimuleren van het gebruik vergt
aandacht. De gemeente Amsterdam geeft aan dat het belangrijk is om te blijven werken aan de
bekendheid van het budget bij professionals en andere professionals erbij betrekken, zoals uit de
GGZ (Evaluatie Mini-maatwerkbudget Gemeente Amsterdam, juni 2020).
Informatieverstrekking
De inzet van het (mini)maatwerkbudget vraagt van veel professionals een nieuwe manier van
werken: de uitdaging is om geldende kaders los te laten. Maatwerk gaat per definitie om
uitzonderingen en buiten gebaande kaders werken. Hulpverleners geven aan dat ze soms moeite
hebben om de ogenschijnlijke willekeur: waarom het ene huishouden wel en het andere niet? Deze
ogenschijnlijke willekeur vormt een risico en belemmering voor de inzet van het budget.
“De regels zijn er niet voor niets.”
“Als we hier in dit geval nu van afwijken, dan moeten we dat ook in al die andere gevallen doen.” Uit:
halfjaarlijkse evaluatie mini-maatwerkbudget Gemeente Hengelo (2021)
Om dit te verbeteren is het raadzaam regelmatig leerbijeenkomsten te organiseren waar aandacht
wordt besteed aan de werkwijze en het leerproces. Het goed beargumenteren van een toekenning
voorkomt willekeur. Elke casus vraagt om een andere invulling: het gaat immers om maatwerk. Ook
in de Rapportage van de Gemeente Leiden (2021), waarin 54 hulpverleners een vragenlijst hebben
ingevuld, kwamen duidelijke richtlijnen en eenduidigheid als verbeterpunten naar voren:
“Uit de enquête blijkt dat veel hulpverleners behoefte hebben aan meer duidelijkheid omtrent het
afwegingskader zodat ze een beter beeld hebben waarvoor het maatwerkbudget allemaal ingezet
kan worden.” (uit: Plan van Aanpak Maatwerkbudget Leiden, november 2021).
Daarnaast is het verloop van professionals in veel gemeenten hoog: het is dus belangrijk dat de
informatievoorziening goed en up to date is, waardoor nieuwe hulpverleners gemakkelijk kunnen
aansluiten (uit: Plan van Aanpak Maatwerkbudget Leiden, november 2021).
Utrecht geeft daarnaast aan dat de korte lijntjes van de appgroep zowel bevorderend als
belemmerend kan werken:
“Enerzijds is een snelle reactie binnen de appgroep een grote kracht van het Voorkom Erger Potje.
Echter gaat in de snelheid soms enige grondigheid verloren” (uit: Evaluatie Voorkom Erger-potje,
voorlopige versie mei 2022)
Samenwerkingen
De gemeente Leiden ziet graag dat andere professionals ook gebruik kunnen maken van het MiniMaatwerkbudget, zoals professionals van Werk- en Inkomen of Stadsbank. Deze partijen zijn ook
enthousiast om hieraan deel te nemen (interview met projectleider gemeente Leiden, maart 2022)
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en de eerste aansluiting vindt plaats in mei 2022. De gemeente Amsterdam zou
inkomensconsulenten van de gemeente graag een rol geven in het gebruik van het minimaatwerkbudget. Kunnen zij een grotere rol krijgen in het oplossen van armoede? (Uit: interview
projectleider Amsterdam, maart 2022). Hoe dit er precies uit moet komen te zien is nog niet bekend.
Ook in Utrecht zijn er ontwikkelingen rondom nieuwe samenwerkingen. Zo werd er een signaal
gegeven door collega’s in Leiden dat huisartsen en scholen ook casussen hebben die passen bij het
maatwerkbudget. Hoe dit precies vorm moet krijgen is nog niet bekend, maar Utrecht is van mening
dat het zo veel mogelijk via de buurtteams moet lopen, omdat deze teams getraind zijn in het
gedachtegoed en de waardedriehoek kennen:
“We hebben gemerkt: het [idee van het maatwerkbudget] werkt alleen als je de gedachtegoed en de
waardendriehoek snapt” -uit: interview projectleider gemeente Utrecht, mei 2022
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9. Wat leren gemeenten van het MiniMaatwerkbudget?
Welke lessen halen gemeenten uit het werken met het Mini-Maatwerkbudget?
Kennisuitwisseling en verbinding
Het multidisciplinaire karakter van de teams die samen de afweging maken voor een toekenning
leidt ertoe dat er veel kennisoverdracht plaatsvindt tussen verschillende domeinen: er wordt
kennisgenomen van regelingen, fondsen en mogelijkheden waar anders wellicht niet aan zou zijn
gedacht:

*Chatgesprekken van Amsterdamse hulpverleners (Nieuw-West,
2022)

In Amsterdam is er bijvoorbeeld een team dat bestaat uit klantmanagers, ambulant begeleiders, een
inkomensconsulent, schuldhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, en een ouderkind adviseur. De discussies en afwegingen die er ontstaan tussen professionals uit verschillende
domeinen is enorm waardevol en leidt tot verbinding en anders denken.
Alle betrokken gemeenten zien erop toe dat de teams bestaan uit verschillende soorten expertise.
Dit geeft inzicht in elkaars werkveld en draagt bij aan het vinden van alternatieve oplossingen. Het
werken in groepsverband en samen de verantwoordelijkheid dragen om de kaders te bepalen zorgt
er tevens voor dat men leert van elkaars benaderingswijze en perspectief. Waar zit de nood? Hoe zie
je jouw rol als hulpverlener? Hierdoor leren alle betrokkenen samen maatwerk te maken en kaders
te bouwen.
Door het (mini)maatwerkbudget leren professionals out of the box te denken en creatieve
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oplossingen te bedenken, zoals blijkt uit de telefonische interviews met Leidse
hulpverleners en uit chatgesprekken:
“Daarnaast zorgt dit ervoor dat hulpverleners anders naar een probleem en oplossing kunnen kijken
en zijn ze niet afhankelijk van andere partijen om iemand te kunnen helpen.” (Uit: Leidenincijfers.
Hulpverleners Maatwerkbudget, juni 2021)
Daarnaast geven zij aan dat het werken in een multidisciplinair team voor connecties zorgt die, ook
buiten het maatwerkbudget om, ertoe leiden dat professionals uit verschillende disciplines elkaar
vinden en beter met elkaar verbinden.
Reflectie en doorontwikkeling
Een verbeterpunt dat terugkomt uit de rapporten en gesprekken met de projectleiders is de
aandacht en tijd voor reflectie op het handelen van hulpverleners. Terugkijken op wat goed gaat en
wat beter kan, waarin ook uitwisseling tussen de verschillende teams waardevol kan zijn. Welke
nood wordt er gelenigd en hoe heeft dit bijgedragen aan verbetering van de situatie? (uit: interview
projectleider gemeente Amsterdam, maart 2022).
Een aantal voorbeelden van systeemfouten/vergelijkbare casussen waar inwoners en hulpverleners
tegenaan lopen:
“Het kwam vaker voor dat een inwoner gebruik van maatwerkbudget moest maken omdat de
uitkering of schuldhulp niet goed of tijdig op gang kwam. Als we kijken naar de drie leerniveaus, zien
we dat dit een terugkerend patroon is waarvan het belangrijk is dat dit zowel met Werk en Inkomen
als Stadsbank besproken wordt.” (Uit: Evaluatie Maatwerkbudget gemeente Leiden, 2020)
De chatconversaties leggen terugkerende patronen bloot, zoals knelpunten bij het betalen van zorg:

*Chatgesprekken tussen Amsterdam hulpverleners (2022)
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Of voor tijdelijk onderdak en leges en documenten:

*Chatgesprek van Utrechtse hulpverleners (2022)

De ontwikkelbehoefte die uit deze informatie ontstaat:
●
Het analyseren van app-groepen
●
het versturen en analyseren van surveys aan hulpverleners
●
het versturen en analyseren van surveys aan ontvangers van het budget
●
communicatiemiddelen voor professionals
●
leerervaringen ophalen bij hulpverleners en onderling delen (die uitwisseling mist nu)

Hieruit volgt (nog meer) beleidsinformatie waarop je nieuw beleid kunt maken. Het minimaatwerkbudget is nog te jong om dat al te hebben toegepast. Het blijven ophalen en analyseren
van informatie/data is dus van belang, maar vooral ook de terugkoppeling naar het veld. Het verder
digitaliseren van de aanvragen kan hierin een versnellende en belangrijke rol spelen.
Het (mini)maatwerkbudget legt bloot waar hulpverleners wel en niet tegenaan lopen bij hun werk
en legt bloot wat niet werkt. Of juist wel:
“Een veel gehoord punt waarom het Mini-maatwerkbudget niet heel veel ingezet hoeft te worden, is
dat onder meer de bijzondere bijstand en bijzondere regelingen in Hengelo al veel ruimte bieden om
maatwerk mogelijk te maken, waarbij het ook snel ingezet kan worden. Overigens vinden de meeste
deelnemers hierdoor niet dat het Mini-maatwerkbudget ‘overbodig’ is: juist als de andere regelingen
geen ruimte bieden, is dit een welkome aanvulling.” Uit: Gemeente Hengelo, halfjaarlijkse evaluatie,
2021.

We zien dat het herkennen van patronen en op basis hiervan collectieve afspraken maken, nog niet
echt gebeurt.
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10. Conclusie
Dit rapport laat zien dat het Mini-Maatwerkbudget op drie manieren bijdraagt aan de effectieve
ondersteuning van inwoners wanneer voorliggende voorzieningen niet of niet tijdig kunnen worden
ingezet:
1.
Met met een vaak relatief kleine gift worden maatschappelijke kosten en opstapelende
problematiek voorkomen. Professionals geven aan het een prettig instrument te vinden om in te
zetten wanneer voorliggende voorzieningen niet of niet tijdig genoeg kunnen worden ingezet.
2.
De multidisciplinaire teams die ingebrachte casussen beoordelen stimuleren
kennisuitwisseling tussen verschillende domeinen.
3.
Daarnaast legt het Mini-Maatwerkbudget patronen bloot die idealiter kunnen leiden tot
collectieve afspraken en nieuwe routes. Op moment van schrijven gebeurd dit nog (te) weinig door
gemeenten, voornamelijk vanwege de capaciteit en nieuwheid van het budget.
Het besluit voor een toekenning uit het mini-maatwerkbudget vindt in alle gemeenten plaats door
een teambesluit. In alle gemeenten gaat dit om multidisciplinaire teams. Dit zorgt ervoor dat
professionals samen een afwegingskader creëren: waarom kennen we in een geval iets toe en in een
ander geval niet? Daarnaast draagt het bij aan het delen van alternatieve oplossingen tussen
professionals uit verschillende domeinen, zoals uitwisseling over fondsen en regelingen.
Voor een toekenning uit het budget hanteren alle gemeenten dat er een vorm van noodzaak moet
zijn. Als er andere voorzieningen zijn die (op tijd) uitkomst bieden, moet eerst die route worden
bewandeld. Ook op het gebied van kostensoorten – waaraan het budget wordt besteed – is veel
overeenkomsten tussen de gemeenten. Aan wonen (zowel woninginrichting of huur) wordt veruit
het meeste geld besteed uit dit budget. Daarnaast zijn zorg, vervoer en levensonderhoud
terugkerende patronen.
Tenslotte kan er op basis van dit rapport een aantal aanbevelingen worden gedaan. Een continue
aandacht voor het mini-maatwerkbudget is nodig om het als instrument onder de aandacht te
houden. Daarnaast zou het mooi zijn om professionals te ondersteunen bij hun besluitvorming door
casussen regelmatig met elkaar te delen, bij voorkeur teamoverschrijdend. Er kan meer aandacht
komen voor het derde orde leren: welke patronen zien we en hoe kunnen we dit vertalen in nieuwe
routes of collectieve afspraken?
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BIJLAGE 1 - RAPPORTEN EN INTERVIEWS
Voor dit rapport zijn de volgende rapporten geraadpleegd:
●
Voorkom Erger-potjes gemeente Utrecht. Terug-en vooruitblik (december 2021)
●
Evaluatie Mini-Maatwerkbudget Gemeente Amsterdam (juni 2020)
●
Evaluatie Teambudget Gemeente Amsterdam (2018)
●
Evaluatie Maatwerkbudget Leiden (2020)
●
Leidenincijfers. Hulp bij een laag inkomen (mei 2021)
●
Leidenincijfers. Hulpverleners Maatwerkbudget (juni 2021)
●
Plan van Aanpak Maatwerkbudget Leiden (november 2021)
●
Jaarverslag Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (2021)
●
Halfjaarlijkse evaluatie Mini-Maatwerkbudget Hengelo (2021)
●
Evaluatie Voorkom Erger-potje Utrecht (voorlopige versie, mei 2022)
De volgende personen zijn geïnterviewd:
●
Brem, Nicole, projectleider gemeente Hengelo
●
Ensink, Anneke, bedenker Mini-Maatwerkbudget
●
Heeringa, Doutsen, projectmedewerker gemeente Utrecht
●
van den Toorn, Jessica, projectleider gemeente Utrecht
●
van der Feen, Dorien, projectleider gemeente Amsterdam
●
van der Kamp, Juliëtte van der Kamp, projectleider gemeente Leiden
Topiclijst:
Kracht en zwakte Mini-Maatwerkbudget
➔
Verbeterpunten
➔
Bijvangst en neveneffecten
➔
Doorontwikkelen en innovatieslag
➔
Hoe stimuleren we (eventueel) inzet
➔

36

BIJLAGE 2 - LEERLAB MINI-MAATWERKBUDGET
Datum: 30 mei 2022 15.00-17.00, Stadskantoor Utrecht
Aanwezigen: Dorien van der Feen (gemeente Amsterdam), Anneke Ensink (Uitvoering Maatwerk),
Pieter Hilhorst (City Deal), Jessica van den Toorn (gemeente Utrecht), Matthijs de Vries (gemeente
Utrecht), Tessa Swart (gemeente Amsterdam), Linda Meijvis (Uitvoering Maatwerk).
Doel bijeenkomst: welke lessen halen we uit 3e orde leren? Interventie doorbreken? Dient als
voorbespreking voor de jaarlijkse maatwerkbijeenkomst ‘Eenvoudig Maatwerk’ op 22 juni.

Programma
1.
Rondje ‘Van elkaar leren’. Wat zijn de leereffecten in elke gemeenten en hoe is dat tot stand
gekomen?
2.
Hoe kunnen we dit leereffect, het herkennen van patronen en het maken van collectieve
afspraken, versterken?
3.
Kunnen we het mini-maatwerkbudget tot voorliggende voorziening maken i.p.v. de
bijzondere bijstand, voor bedragen tot €250,-?

Korte samenvatting
A. Derde orde-leren
Terugkerende obstakels/patronen die kunnen leiden tot collectieve afspraken:
> City Deal/Utrecht: korting op hostels/hotels. Procesafspraken. Voornamelijk Dakloze jongeren. We
zien dat het bij sommige hotels/hostels niet goed gaat/andere wel. Een projectleider die zich daar
mee bezig houdt. Potje werk: werknemerscheck verbreden. Preventief, bijv. fiets of laptop. Zelf iets
te strak ingericht, maar voor toeleiding werk is dit ook nodig.
Bijzondere bijstand bij veel dingen voorliggende voorzieningen, maar moet je soms niet veranderen
wat voorliggend is. Bijv: bedragen onder 250€ is niet bijzondere bijstand maar maatwerkbudget
voorliggend? Alternatieve gedachte: reguliere route moet juist verbeterd worden, maatwerkbudget
zou uiteindelijk niet meer nodig moeten zijn. Zou de bijzondere bijstand niet ook geschikt moeten
zijn om hulpverlening te versnellen? M.a.w. de bijzondere bijstand moet sneller handelen bij
kleinere bedragen. Op basis van mensen die de situatie kennen, die laat je beslissen.

Agenda 22 juni:
Wat zijn de terugkerende patronen en wat leren we hiervan?
alles wat met werk te maken heeft: zijn de regels daar niet te krap voor?
tandartskosten
wonen (huur, borg, etc): wat voor afspraken maak je erover? hotels en huurschulden
Wat voor afspraken zijn er al gemaakt bij verschillende gemeenten? (informerend) Casussen
meebrengen.
Discussie over grensvlak BB en maatwerk: voorbeelden Bijzondere Bijstand: voorschieten in Utrecht
bijv. Teamleiders BB erbij uitnodigen!
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Onderstaande, terugkerende thema’s vragen om een structurele aanpak. Het
doel van deze bijeenkomst/reflectiesessie is de derde orde leren: hoe kunnen we de patronen die
we zien vanuit het Mini-Maatwerkbudget doorbreken door het maken van collectieve afspraken en
nieuwe routes?

“Het kwam vaker voor dat een inwoner gebruik van maatwerkbudget moest maken omdat de
uitkering of schuldhulp niet goed of tijdig op gang kwam. Als we kijken naar de drie leerniveaus, zien
we dat dit een terugkerend patroon is waarvan het belangrijk is dat dit zowel met Werk en Inkomen
als Stadsbank besproken wordt.” (Uit: Evaluatie Maatwerkbudget gemeente Leiden, 2020)
Tijdelijk onderdak
“Om dakloosheid te voorkomen en er vaak behoefte is om een korte tijd te overbruggen zijn we
samenwerkingen tussen hostels en hotels aangegaan. Tijdelijk onderdak tegen een gereduceerd
tarief. Het kernteam van de City Deal regelt deze samenwerkingen maar ook de hulpverleners lukt
het al om hierover goede afspraken te maken.” Uit: interview projectleider gemeente Utrecht, maart
2022)
Ter voorkoming dat schuldhulpverlening vastloopt
Zorgkosten tandarts: Zorgkosten voor tandarts is ook een patroon dat vraagt om een structurele
aanpak
“Binnen de zorgkosten valt op dat de hoge tandartsrekeningen vaak een probleem vormen. Als
gevolg hiervan is het Sociaal Wijkteam (SWT) in gesprek gegaan met tandartspraktijken in de wijk.
Tandartsen zijn geïnformeerd door SWT over het maatwerkbudget, waarvan 1 vereniging de handen
in één heeft geslagen door tegen een aangepast tarief mondzorg te bieden aan mensen vanuit
minima. Dit is een zeer positief bijeffect van het maatwerkbudget.” - Evaluatie Maatwerkbudget
Gemeente Leiden
Woningcorporaties: Hoe gaan we om met huurachterstanden?
“Soms is de totale factuur erg hoog, maar als we vanuit de gemeente zeggen dat we een gedeelte
betalen, dat de factuur naar beneden gaat. Dit helpt met de wisselwerking tussen de andere
organisatie, die de kosten wilt delen. Wij doen 500 euro, wat kunnen jullie doen? Je ziet dan ook dat
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de werkwijze aanspreekt bij andere organisaties.” Uit: interview met
projectleider Gemeente Hengelo, maart 2022

B. Nieuwe samenwerkingen
Leiden: wijkteams deden vaak een beroep op Stichting Urgente Noden, maar door de komst van het
maatwerkbudget is dat sindsdien niet meer nodig. Op die manier kan SUN zich richten op andere
bewoners
C. Nieuwe routes
Kan het Mini-Maatwerkbudget een voorliggende voorziening worden voor toekenningen tot
€250,- i.p.v. de Bijzondere Bijstand?
Hoeveel kost een Bijzondere Bijstand-aanvraag?
Gemiddelde toekenning via (mini)maatwerkbudget =
Amsterdam: €180
Leiden:
Utrecht:

“Er zijn situaties waarin mensen met de rug tegen de muur staan, en waar je er met bijzondere
bijstand niet uitkomt. Of soms kan een (schuld)regeling niet opgestart worden, omdat iets kleins het
nog tegenhoudt. Of bestaande regelingen duren voor die noodsituatie te lang. Het is een prima
instrument om met meerdere partijen snel te kunnen schakelen en tot een oplossing te komen.” Uit:
Evaluatie juni 2020, Mini-Maatwerkbudget gemeente Amsterdam
Voorbeelden aanvraag Bijzondere Bijstand afgewezen:
We hebben een nieuw ID-bewijs en Scooterrijbewijs aan een jongeman vergoed, ter waarde
van 103 euro. Hij kon starten met een baan in Duitsland, na een langdurig en moeizaam traject
vanuit de uitkering. De werkplek is ideaal en de jongeman is gemotiveerd. Vlak voordat hij zou
beginnen wordt zijn portemonnee gestolen, met daarin zijn ID en scooterrijbewijs. Hij heeft zelf geen
geld om nieuwe aan te vragen en vanuit de (bijzondere) bijstand wordt dit niet vergoed. Omdat hij
het ID en rijbewijs nodig heeft om naar zijn nieuwe werkplek te komen, heeft het team besloten om
dit vanuit het Mini-maatwerk te bekostigen.” (Hengelo)
Betreft een jongeman die studeert, via DUO 433,75 euro per maand krijgt en daarmee zijn
vaste lasten betaalt. Voor aanvraag inrichtingskosten (€1100,-) is er een deel toegekend via
Bijzondere Bijstand en een deel is afgewezen wegens het draagkrachtbeginsel. De medewerker doet
een aanvraag voor €565,32. In de chat wordt de optie van toekenning van het bedrag via BB via een
lening nog genoemd als reguliere oplossing. Dit kan nu niet want er is geen ruimte in het
budgetplaatje voor aflossing, meneer lost ook nog schulden af. Er komt een akkoord voor €500,-omdat dit het maximale bedrag is wat vanuit het potje per persoon wordt toegekend. Uit het
formulier blijkt niet wat er gebeurt als men niets doet. (Utrecht, Dak & Thuisloze Jongeren)
“Een jonge cliënt met een kankerdiagnose kreeg advies van de oncoloog om fysiotherapie
voor onbepaalde tijd te volgen ter verlichting van pijn en uitval van ledematen. De cliënt was niet
aanvullend verzekerd en moest de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Dit kon de cliënt
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echter zelf niet betalen. Aanvraag bijzondere bijstand was afgewezen. Het
maatwerkbudget is daarom ingezet om de eerste twintig behandelingen te betalen.” (Leiden)
Verlenging verblijfsvergunning
Na overlijden van moeder wil een van de kinderen voor een minderjarig zusje met het syndroom van
Down gaan zorgen. Hij moet hiervoor de erfenis aanvaarden om o.a. voogdij te kunnen aanvragen.
Dit gaat via de rechtbank en er zullen daarom griffiekosten betaald moeten worden. Hiervoor wordt
er een beroep gedaan op het VEP. Ook is er de vraag voor €64 om de verblijfsvergunning van deze
persoon te verlengen zodat hij ook daadwerkelijk voor zijn zusje kan zorgen. Omdat er nu niemand
gezag heeft, kan er weinig geregeld worden en is ook het behoud van de woning onzeker. Er zit dus
een zekere spoed achter. Er is bijzondere bijstand aangevraagd voor andere kosten. Griffiekosten
lijken alleen vergoed te kunnen worden uit de BB als iemand een geldige verblijfsvergunning heeft.
Ondertussen wordt de klant toegeleid naar bewindvoering en is er ook ondersteuning vanuit
Amerpoort voor het zusje. In de chat zijn wat vragen over mogelijke alternatieven zoals het
Noodfonds en versnelde bijzondere bijstand. Dat laatste lijkt te stagneren op de verblijfsvergunning.
De inbrenger merkt op dat er wel BB voor andere zaken is aangevraagd en dat er sprake is van enige
spoed. Men gaat akkoord met deze aanvraag. Het totaalbedrag (voor griffiekosten en verlenging
verblijfsvergunning) is ook beschikbaar gesteld, maar uiteindelijk lijken alleen de kosten voor de
verlenging van de verblijfsvergunning uit het VEP betaald te zijn. Mogelijk zijn de griffiekosten toch
op een andere manier vergoed.
Andere redenen voor afwijzen van BB: geen geldig verblijfsvergunning
Voorbeelden inzet Bijzondere Bijstand niet tijdig genoeg:
ROC/Schoolkosten
Meneer, vader van drie kinderen, gaat naar het ROC voor een opleiding. Meneer ervaart echter
teveel stress om ruimte te hebben om te kunnen studeren en besluit te stoppen. Er ligt nog een
rekening van €166. Door corona kan meneer minder werken in de horeca en is er minder inkomen.
Momenteel zijn er nog geen schulden en wordt meneer ondersteund in het op tijd betalen van
rekeningen en het verhogen van het inkomen naar het minimumloon. Er is bijzondere bijstand
aangevraagd, maar deze aanvraag is nog niet goedgekeurd. Er worden alternatieven benoemd op de
app zoals de voedselbank om geld uit te sparen voor de rekeningen, het inzetten van kinderbijslag
en het bedrag in termijnen betalen en ook een 3-gesprek met de trajectbegeleider wegens de
financiële vraagstukken in het gezin. Daar betaling in termijnen niet mogelijk was bij het ROC en het
bedrag snel overgemaakt moest worden (er was al uitstel van betaling geweest), is het VEP ingezet.
Dit voorkomt het opbouwen van schulden en inzet van een incassobureau en dus ook incassokosten.
(Utrecht)
Opheffen roodstand betaalrekening
Een mevrouw heeft zelf in 1 week alles aangeleverd om tot een schuldregeling te kunnen komen en
daarmee veel inzet getoond. Voor het starten van een schuldenregeling is een nieuw
rekeningnummer bij een andere bank nodig of een positief saldo op de huidige rekening. Wegens de
verblijfsstatus is het niet mogelijk om online een rekening te openen en door corona is een afspraak
op kantoor niet mogelijk. Er is vanalles uitgezocht, maar dit is niet op te lossen en het duurt al
weken. Mevrouw kan zelf de 500 euro niet betalen, want het geld is nodig voor de boodschappen,
vaste lasten en bestaande betalingsregelingen. Niks doen resulteert in meer achterstanden in vaste
lasten en kan tot een crisissituatie leiden. Er kwam snel 3x akkoord voor de inzet van het potje. Er
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werden geen vragen gesteld op suggesties gedaan voor oplossingen in het
reguliere proces. Wat opviel, was dat de aanvrager een medewerker van W&I was.
Mini-Maatwerkbudget als overbrugging
Hoe zorgen we ervoor dat
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BIJLAGE 3 - KOSTEN-BATENANALYSE

Vijf kassabonnen - Inzicht in opbrengst
Mini-Maatwerkbudget 2021/2022
Casus 1 (Leiden)
Een cliënt met ernstige diabetes en geamputeerd been was naar Leiden verhuisd vanuit Alphen aan
den Rijn om in een geschikte woning te wonen. Er was geen overdracht vanuit Alphen en de cliënt
had geen netwerk in Leiden. De cliënt had geen koelkast om de insuline in te bewaren en had
beginnende schulden zoals een achterstand in huur. Het maatwerkbudget is ingezet om een koelkast
aan te schaffen. Dit motiveerde de cliënt ook om onder bewindvoering te gaan om verdere schulden
te voorkomen.” (uit: Leidenincijfers. Hulpverleners Maatwerkbudget, juni 2021).

Kosten zonder MB (welke kosten worden
voorkomen als er niets verandert?)

€ 6000 - Oplopende (huur)achterstanden >
uithuiszetting
€ 100 per/dag = 3000 per maand
Daklozenopvang
€ 2200 per/dag -Mogelijke ziekenhuisopname
vanwege bedorven insuline

Kosten met MB: (wat is ingezet en voor welk
doel?)

€700 - Koelkast om insuline in te bewaren

Rendement

Casus 2 (Leiden):
Deze casus bedroeg een huiselijk geweld situatie in een gezin met kinderen. Een vrouw had geen
inkomen en was afhankelijk van haar man. Er was sprake van huiselijk geweld door
toedoen van de man. Mevrouw wilde scheiden maar dit kon niet doordat de man weigerde de
juridische kosten te betalen. De vrouw kwam niet in aanmerking voor bijzondere bijstand en
inkomenstoeslag door het inkomen van de man waardoor ze klem zat. Het maatwerkbudget is
ingezet om de voorzieningen te betalen en de man is door de politie uit huis gehaald. Voor hem
is opvang en specialistische zorg geregeld en de vrouw en kinderen konden in het huis blijven
wonen. Als het maatwerkbudget niet was ingezet had het huiselijk geweld aangehouden en
waren de kinderen uit hun omgeving gehaald en naar de Rosa Manus opvang gebracht.

Kosten zonder MB (welke kosten worden
voorkomen als er niets verandert?)

€100 per dag = 3000 per maand (Gemiddeld
verblijf maatschappelijke opvang)
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Kosten met MB: (wat is ingezet en voor welk
doel?)

€ 1000 Voorzieningen zijn betaald

Rendement

€2000 p/maand

Casus 3 (Hengelo)
We hebben een nieuw ID-bewijs en Scooterrijbewijs aan een jongeman vergoed, ter waarde van 103
euro. Hij kon starten met een baan in Duitsland, na een langdurig en moeizaam traject vanuit de
uitkering. De werkplek is ideaal en de jongeman is gemotiveerd. Vlak voordat hij zou beginnen wordt
zijn portemonnee gestolen, met daarin zijn ID en scooterrijbewijs. Hij heeft zelf geen geld om
nieuwe aan te vragen en vanuit de (bijzondere) bijstand wordt dit niet vergoed. Omdat hij het ID en
rijbewijs nodig heeft om naar zijn nieuwe werkplek te komen, heeft het team besloten om dit vanuit
het Mini-maatwerk te bekostigen.

Kosten zonder MB (welke kosten worden
voorkomen als er niets verandert?)

€600 p/maand - Bijstandsuitkering (mogelijk
wanneer hij de baan niet kon starten)
€ 70 p/uur - Maatschappelijk werker

Kosten met MB: (wat is ingezet en voor welk
doel?)

€130 - nieuw ID-bewijs en scooterrijbewijs

Rendement

€820 p/maand

Casus 4 (Utrecht):
Een onlangs gescheiden moeder met een zoontje komt in betalingsproblemen doordat er in de
splitsing na de scheiding te veel aan uitkering en kinderbijslag is ontvangen, wat vervolgens wordt
ingehouden en waardoor mevrouw nu maandelijks niet meer uitkomt. Mevrouw verwacht nog wel
een bedrag van andere toeslagen, maar dat is er nu nog niet. Mevrouw leent bij familie en eet ook
bij familie en vrienden. Er is loopt al een betalingsregeling bij Eneco. Mevrouw heeft Eneco gebeld,
maar dit heeft niets opgeleverd. Wanneer het termijnbedrag niet betaald wordt, vervalt de
bestaande betalingsregeling en dat maakt de problemen groter. Er is een bedrag nodig van €142.

Kosten zonder MB (welke kosten worden
voorkomen als er niets verandert?)

€ 250 - Incassokosten
€ 45 - Nieuwe betalingsregeling
€ 250 - Nieuw energiecontract veel duurder
p/maand
€ 790 - Afsluiten energie (voorkomen)
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€ 400 - Heraansluiten energie (voorkomen)
Kosten met MB: (wat is ingezet en voor welk
doel?)

€142 - termijnbedrag Eneco

Rendement

min. €1593

Casus 5 (Leiden):
In Leiden werden relatief vaak uithuisplaatsingen voorkomen, en daarmee ook maatschappelijke
kosten. Door de inzet van het maatwerkbudget lopen schulden niet verder op en voorkomt het
verdere huisvestingsproblemen en ontruiming (uit: Evaluatie Maatwerkbudget Leiden, 2020).

Kosten zonder MB (welke kosten worden
voorkomen als er niets verandert?)

€ 15.000 - Uitzetting uit huurwoning
€ 1150 - Beslaglegging inboedel
Opslaan/kwijtraken inboedel
€ 1200 - gemiddelde huurprijs vrije sector
woning
€ 1500 p/jaar - Schuldhulpverlening

Kosten met MB: (wat is ingezet en voor welk
doel?)

€ 600 - Huurachterstand betalen

Rendement

min €16875
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