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Kennisnemen van 
De stand van zaken van het Maatpact in de Regio Hart van Brabant en de daarbij horende 
cijfermatige eindrapportage van fase 1. 
 
Inleiding 
Sinds 2019 is de regio Hart van Brabant actief aan de slag binnen het Maatpact. Het doel van het 
Maatpact is om samen met een groot aantal multiprobleem-huishoudens een eigen meest 
logisch maatwerkplan te maken en hierin out-of-the-box te kijken naar wat het gezin het beste kan 
helpen. De verwachting is dat deze maatwerkaanpak over de hele linie zowel kwalitatief beter als 
ook goedkoper is. Daarnaast levert het belangrijke informatie op waar we leerpunten uit kunnen 
halen en waarmee we verbeteringen in het sociaal domein kunnen doorvoeren. Eerder is met u al de 
inhoudelijke rapportage van fase 1 gedeeld. Deze is ook na te lezen op de regionale website1. 
Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het Maatpact 
in de regio en de gemeente Goirle. Wij delen daarnaast een regionaal raadsbericht en de cijfermatige 
eindrapportage van fase 1 met u. 
 
Informatie 
Regionale stand van zaken Maatpact 
In aanvulling op eerdere inhoudelijke rapporten is er inmiddels ook een cijfermatige eindrapportage 
beschikbaar over fase 1 waarin de eerste 50 casussen opgepakt zijn (apr-dec 2019). Deze vindt u in 
bijlage 1. In de cijfermatige eindrapportage worden ook financiële aanbevelingen gedaan aanvullend 
op eerdere inhoudelijke aanbevelingen. Hoe we als regio om willen gaan met deze aanbevelingen, is 
nog onderwerp van gesprek. Hierbij spelen zaken als de financiële situatie in het sociaal domein, de 
regionale samenwerking, de nieuwe inkoopstrategieën een rol. Daarnaast vindt u in bijlage 2 het 
regionale Raadsbericht met een samenvatting van de belangrijkste doelen en resultaten van het 
Maatpact. 
 
Maatpact in de gemeente Goirle fase 1 
In fase 1 lag in onze gemeente de focus op het levendig houden van het out-of-the-boxwerken 
binnen de toegang met name op jeugdhulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Omdat onze toegang al ervaring had met het out-of-the-boxwerken met het 
persoonlijk passend pakket lag de focus vooral op verdieping en verbreding. De cijfermatige 
rapportage bevat ook per gemeente een inzicht in de kosten-batenanalyse. Er is te zien dat het 

 
1 https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/mens-en-samenleving/integrale-aanpak-en-
preventie/het-maatpact  
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rendement erg afhankelijk is van de casuïstiek en dat dit erg verschilt per gemeente. In de gemeente 
Goirle is met het oppakken van 4 cases een totaal maatschappelijk rendement behaald van ongeveer 
12.000 euro. Dit is het verschil tussen wat er geïnvesteerd is (ongeveer 18.000 euro) en wat deze 
investering aan kosten heeft kunnen voorkomen (ongeveer 30.000 euro).  
 
De rapportage geeft dezelfde knelpunten als u al heeft kunnen lezen in de inhoudelijke rapportage. 
Een voorbeeld hiervan wat ook in Goirle herkend wordt is de woonproblematiek. Dit thema wordt 
ook ambtelijk opgepakt. Een ander knelpunt is het regie voeren in complexe casuïstiek, wat wordt 
opgepakt binnen de doorontwikkeling van de toegang. 
 
Maatpact in de gemeente Goirle fase 2 
Hoewel deze rapportage over fase 1 gaat, loopt het project Maatpact verder. In fase 2 is er ingezet 
op het nog meer gemeengoed maken van de werkwijze van Maatpact bij de medewerkers in de 
toegang. Iedereen heeft een digitale leeromgeving gevolgd en er worden steeds meer zaken 
voorgelegd bij de wekelijkse doorbraakteam overleggen die bij het project op lokaal niveau horen. 
Binnenkort volgt een reflectiesessie met de toegang om alle zaken die hebben meegelopen in de 
fasen van het Maatpact tot nu toe te analyseren. Het doel is om te leren wat werkt en dat te 
gebruiken in casuïstiek die nog komen gaat. Op het moment lopen er 5 casussen voor Goirle mee in 
fase 2. Deze Fase loopt nog tot en met 31 maart 2021. Wij verwachten voor deze tijd nog enkele 
casussen aan te leveren en liggen daarmee op schema als het om verwachte aantallen gaat. We 
merken ook dat er vaak al zo goed wordt gekeken volgens de doorbraakmethode, dat een oplossing 
al wordt gevonden, voordat iets een Maatpact casus hoeft te worden. Dit nemen we mee naar 
Maatpact fase 3 waarin we de werkwijze gaan inbedden. Het project is dan onderdeel geworden van 
het dagelijkse werk en het financieel rendement zou dan zichtbaar moeten worden in onze 
management rapportages. Wel blijven we nog een tijd aanvullende monitoring uitvoeren op een 
aantal casussen die in het Maatpact hebben mee gelopen om wat meer te kunnen zeggen over de 
resultaten van het Maatpact als project en de invloed op de langere termijn.  
 
Aanbevelingen 
De rapportage die nu voorligt over fase 1 geeft een tweetal aanbevelingen, namelijk om te gaan 
werken met een revolverend fonds waardoor beter inzichtelijk wordt wat de besparing is. En samen 
te investeren in ‘shared savings’. Dat betekent dat we de Doorbraakmethode verbreden en meer 
gemeengoed maken door deze ook mee te gaan nemen in politieke en inkoopkeuzes. 
 
Vervolg 
Op dit moment wordt fase 2 van het Maatpact uitgevoerd. In fase 2 zal de nadruk liggen op het 
verder implementeren van de maatwerkaanpak binnen de toegang en het oppakken van meer 
casuïstiek. Fase 2 loopt op dit moment nog omdat er door Corona vertraging is opgelopen. 
Zodra hier resultaten van bekend zijn worden deze met u gedeeld. 
 
Communicatie 
Het regionaal raadsbericht en de cijfermatige rapportage worden in elke gemeente in de Regio Hart 
van Brabant met de raad gedeeld voorzien van een lokale oplegger. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Cijfermatige rapportage fase 1  
Bijlage 2: Regionaal raadsbericht cijfermatige rapportage fase 1 
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