
IN DEZE UITGAVE: 

•  Bedoeling Maatpact – pagina 1

•  Resultaten Maatpact fase 1 en 2 – pagina 2

•  Cijfermatige eindrapportage fase 1 – pagina 3, 4 en 5

• UITZICHTLOZE SITUATIES VAN INWONERS DOORBREKEN
• GELD OP DE MEEST ZINVOLLE MANIER BESTEDEN
• HET SOCIAAL DOMEIN VAN DE TOEKOMST ONTWIKKELEN

MEER IMPACT: doen wat écht helpt.

December 2020

3 FASEN 
Fase 1: leren van de  
eerste 50 huishoudens. 
Fase 2: Maatpact krijgt een 
natuurlijke plek in het dagelijks werk.
Fase 3: bouwen aan een 
toekomstbestendig sociaal domein.

SAMEN DOEN

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT:  
uitzichtloze probleemsituaties doorbreken.  
Direct meer kwaliteit van leven voor inwoners.

NIEUW: SYSTEMATISCH LEREN VAN ÉLKE CASUS. 
Maatwerkoplossingen zijn niet nieuw. Maatpact voegt toe dat 
we willen leren van elke casus. Dat helpt ons te bouwen aan 
een toekomst bestendig sociaal domein met mensvriendelijke 
systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie.

FINANCIEEL RENDEMENT:  
doorbaak levert meestal nog geld op ook.

RAADSBERICHTMaatpact
Voor meer impact

Maatpact is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van medewerkers  

van de toegangsteams, sociale wijkteams  

en teams Werk & Inkomen, van de collega’s  

van beleid, juridische zaken, kwaliteit, 

financiën, administratie, backoffice en 

management én bestuurders.
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Resultaten Maatpact

Toekomst
FASE 3

  Uitbreiding met 150 cases  
(fase 1, 2 en 3 totaal 350 cases).

  Begeleiding IPW op verzoek   Ontwikkelen toekomstbestendig 
sociaal domein

Resultaat einde fase 2:
Maatpact heeft een  

natuurlijke plek in het  
dagelijks werk. 

Elke gemeente organiseert 
dit op eigen wijze.
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FASE 1: april - dec 2019 

  Doorbraak bij 51 huishoudens

  Intensieve begeleiding Instituut Publieke Waarden (IPW) bij doorbraak 
(voordoen, training, coaching, reflectiesessies)

  Gemiddeld € 2.000 besteed aan een doorbraak  
(Minder dan de verwachte € 5.000.) 

  Gemiddeld financieel rendement per doorbraak € 17.000  
(meer dan de verwachte € 12.000.)

  Financieel rendement fase 1: € 892.296,59

  Maatschappelijk rendement: het leven van inwoners verbetert meteen. 

  MDF

FASE 2: jan 2020 - april 2021

  Nog meer ervaring opdoen met Maatpact bij 150 huishoudens 
  (op 1 december 56 casussen in behandeling).

  Beoogd resultaat: Maatpact heeft een natuurlijke plek gekregen 
in het dagelijks werk van de negen gemeenten en haar partners. 

  Elke gemeente heeft een doorbraakteam ingericht en lokaal 
kernteam Maatpact dat de lokale organisatie helpt om Maatpact en 
de filosofie erachter onderdeel te maken van het dagelijkse werk. 
Alle negen gemeenten volgen hun eigen werkwijze en route.

  Onderzoeken of en zo ja hoe we Monitoring, Data en Financiële 
rapportage (MDF) gaan voortzetten in fase 3 en daarna.

 
Dankzij Monitoring, Data en Financiële rapportage (MDF) hebben  
we een eerste inzicht in vier zogenoemde giftige cocktails:

•  Cluster 1: GGZ, Woonproblematiek, Kinderen,  
Niet passende begeleiding/ondersteuning

•  Cluster 2: Jeugdzorg, Woonproblematiek, Kinderen
•  Cluster 3: Schulden, Woonproblematiek, Kinderen
•  Cluster 4: GGZ, Woonproblematiek, Geen uitkering

 
Deze clusters wijzen op een situatie die geschikt is voor Maatpact.  
Ze geven aan dat de situatie zonder de juiste aanpak verder kan escaleren 
of dat de casus zo complex is dat de behandeling ervan vastloopt.  
Voor medewerkers van de toegangsteams een heel praktisch handvat.

IPW heeft een financiële eind-
rapportage opgeleverd over fase 1.  

Een samenvatting en toelichting bij de 
rapportage staan op pagina 3, 4 en 5.
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Beste raadsleden,

Bestaanszekerheid éérst, dat weten we na een kleine twee jaar leren 
van Maatpact zeker. Mensen die kampen met schulden, geen woning 
hebben, uit huis gezet dreigen te worden of in een onveilige situatie 
zitten, verliezen de basis onder hun bestaan. Tot die basis terug is, 
heeft het weinig zin deze mensen hulp te bieden voor alle andere 
problemen die zij doorgaans hebben. En andersom: zijn de zorgen 
over de basis weg, dan is er na enige tijd op andere terreinen vaak 
minder hulp en onder steuning nodig. Omdat mensen dan weer de 
ruimte in hun hoofd krijgen om hun problemen stap voor stap op te 
lossen. Als de uitzichtloosheid verdwenen is, pakken zij de regie over 
hun leven beetje bij beetje weer terug.

Uit de cijfers blijkt dat we bijna de helft van ons 
Doorbraakbudget voor Maatpact inzetten op 
bestaanszekerheid in de vorm van ‘een passende 
woning’. Daarmee besparen we in de regio bijna  
7 ton op Jeugdhulp en  bijna 3 ton op Wmo. 

Laten we zoveel mogelijk inwoners uit een 
uit zichtloze situatie helpen. Tot 1 april 2021 willen 
we volgens onze planning nog met 90 nieuwe 
casussen aan de slag. Ik herhaal mijn oproep  
aan de negen regiogemeenten: blijf casussen 
aanmelden. We hebben ze nodig. Voor onze 
inwoners, en voor onszelf als gemeenten.

Esmah Lahlah 
Regionaal bestuurlijk opdrachtgever Maatpact

* Directe kosten en baten: de negen gemeenten 
maken nú kosten om een uitzichtloze situatie te 
doorbreken. Daarmee besparen zij soms direct 
kosten, bijvoorbeeld wanneer een deel van de  
hulp aan een inwoner niet meer nodig is. 

 Reële kosten en baten: kosten die je op korte 
termijn kunt verwachten als er géén doorbraak  
komt en de situatie daardoor escaleert. 

 Het totaal van de besparing op directe en reële 
kosten noemen we het maatschappelijk financieel 
rendement.

IPW houdt met een survey een vinger aan de pols bij alle inwoners die betrokken waren bij een Maatpactcasus. Het is de 
bedoeling dat zij dit survey een half jaar en een heel jaar na de doorbraak invullen. Ondanks alle inspanningen (meerdere 
keren nabellen, mailen en appen, doen lang niet alle betrokkenen mee. Dit beeld is in alle gemeenten waar IPW actief is gelijk. 
De respons is 21,5% (11 huishoudens).

1. De hulp vanuit de Doorbraakmethode was gericht op wat ik wil. 4.2/5

2. Er werd door de mensen van de Doorbraakmethode al snel het een en ander geregeld. 3.6/5

3. Ik heb nog lang veel plezier van de hulp die ik van de Doorbraakmethode heb gehad. 3.3/5

4. Ik heb het gevoel dat ik meer zekerheid heb in het leven. 3.3/5

5. Welk rapportcijfer geef jij je leven op dit moment? 6/10

Cijfermatige Eindrapportage Maatpact fase 1, pagina 14, IPW)

Maatpact fase 1 levert geld op

Inwoners tevreden met Maatpact

OVER 51 CASUSSEN: 

Saldo directe kosten en baten*                                      - €  211.475,97 

Saldo reële kosten en baten*  €  1.103.772,56

Totaal maatschappelijk financieel rendement* €   892.296,52
Gemiddeld rendement per casus €  17.000,00

3

Deze cijfers vallen iets lager uit dan de cijfers in de Tussenrapportage fase 1 
van IPW. IPW ging toen uit van schattingen; een jaar later is de definitieve 
kosten-/batenanalyse per casus opgemaakt.
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Financieel rendement per gemeente

Dongen:  3

Gilze en Rijen:  3

Goirle:  4

Heusden:  4

Hilvarenbeek:  1

Loon op Zand:  2

Oisterwijk:  3

Tilburg:  25

Waalwijk:  5

FASE 1         51 MAATPACTCASUSSEN

RAADSBERICHT

Diagram 3, Cijfermatige Eindrapportage Maatpact fase 1, pagina 8, IPW

Voor Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, 
Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en 
Tilburg levert Maatpact al geld op. 
Voor de gemeenten Hilvarenbeek 
(1 casus) en Waalwijk (5 casussen) nog 
niet. Maatpact leverde geen directe besparing op, 
omdat de betreffende inwoners nog geen hulp of 
ondersteuning kregen. Er waren wel directe kosten 
voor het starten van hulp en ondersteuning voor 
een langere periode. Er was geen sprake van een 
besparing op reële kosten. Een uitgebreide 
toelichting staat in de rapportage vanaf pagina 6.

Hoe meer Maatpact - 

casussen een gemeente 

behandelt, hoe groter 

de kans dat Maatpact  

renderend wordt.

Met elke Doorbraak verbetert Maatpact het leven van de betrokken inwoner(s). Niet elke casus levert direct financieel rendement op.

Nog geen financieel rendement 
voor Hilvarenbeek en Waalwijk
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Besteding doorbraakbudget Eigen kosten ≠ eigen baten

Besteding doorbraakbudget

Alle andere uitgaven

Totaal € 102.000

Dankzij Maatpact is een Doorbraakbudget beschikbaar 
van gemiddeld € 5.000 per casus. Te gebruiken om 
voorzieningen die niet beschikbaar lijken tóch 
beschikbaar te maken of sneller beschikbaar te maken. 
Of voor het betalen van dingen die geen voorziening 
zijn: zoals het opkopen van kleinere schulden, of een 
maand huur. 

Gemiddeld is per casus € 2.042 uit het doorbraakbudget 
ingezet. De inzet op de verschillende casussen loopt 
zeer uiteen. Voor de helft van de casussen bleek geen 
doorbraakbudgetnodig. De benodigde doorbraak kon 
gewoon vanuit de bestaande wet- en regelgeving 
geregeld worden en uit de reguliere ‘potjes’ betaald 
worden. De inzet op de overige casussen varieert van 
enkele honderden tot vele tienduizenden euro’s.

De cijfermatige eindrapportage brengt de besparing op kosten 
vanuit verschillende wetten in beeld: Jeugdwet, Participatiewet, 
Wmo, Wgs, Zvw en Overig (kosten die worden gemaakt in het 
onderwijs, door woningcorporaties, in de veiligheidsketen en 
voor werknemers- en werkgeversverzekeringen). Het is 
voorgekomen dat een casus alleen een besparing opleverde 
voor de Zorgverzekeringwet en/of de post Overig. Dan is er nog 
steeds sprake van een 
positief maatschappelijk 
rendement, alleen komt  
dit niet direct ten goede  
aan de lokale gemeente.

Onder meer kosten voor peuteropvang  
(die beter past dan gespecialiseerde 
begeleiding in een instelling), Ongecon
tracteerde hulp (voor een vrijgevestigde 
aanbieder), Budgetcoach, Schulden
regeling of bijzondere medische kosten.

(B&B, hotel, tijdelijke woning, 
huurachterstand betalen)

Verwachte investering 
per casus: € 5.000

Gemiddelde investering 
per casus: € 2.042

€ 46.000 € 56.000

Hoe meer Maatpactcasussen een 

gemeente behandelt, hoe groter 

de kans dat het maatschappelijk 

rendement óók ten goede komt 

aan die gemeente zelf. 

Bijna de helft gaat op 
aan bestaanszekerheid 

in de vorm van een 
‘passende woning’.

RAADSBERICHT


