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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Sinds begin 2018 wordt binnen de pilot Maat Werkt gewerkt aan een vernieuwende aanpak in de Arnhemse 

wijk Klarendal. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking tussen wijkcoaches, medewerkers van Werk & 

Inkomen en UWV wordt gezocht naar oplossingen voor de vraagstukken die onder de veranderopgaaf 

Doorbraak naar Werk liggen. Het gaat daarbij om het vergroten van de mogelijkheden tot het leveren van 

een maatschappelijke bijdrage door mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. 

De Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen vanuit Kenniscentrum HAN SOCIAAL is gevraagd om de pilot te 

evalueren met behulp van de Effectencalculator. Doel is het identificeren en expliciteren of en hoe de nieuwe 

integrale aanpak werkt, zowel voor de inwoner als voor de deelnemende professionals. Op basis van de 

resultaten worden adviezen geformuleerd voor de gemeente Arnhem over de doorontwikkeling van 

wijkgerichte vormen van samenwerking tussen de betrokken afdelingen in de begeleiding van mensen naar 

betekenisvolle participatie. 

Deze rapportage beschrijft de opzet, resultaten en conclusies van dit evaluatieonderzoek. 

Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de inwoners en professionals die hebben 

meegewerkt door hun verhaal te delen: dank daarvoor! 

1.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is: 

Wat is de ervaren en verwachte meerwaarde van de wijkgerichte samenwerking van Maat Werkt in 

Klarendal, zowel op het niveau van de inwoner als op het niveau van de samenwerking? 

Vanuit de gemeente zijn daarnaast de volgende specifieke vragen meegegeven voor het onderzoek: 

Wat is er anders aan de nieuwe aanpak? 

 Wat betekent de focus op het eigen plan van de inwoner? 

 Wat is het effect van het kunnen integreren van instrumenten van werk, inkomen en sociaal werk? 

 Kunnen we gelden echt anders aanwenden? 

Hoe wordt de nieuwe aanpak ervaren? 

 Voelt de inwoner zich echt eigenaar? 

 Hoe verloopt de samenwerking? 

 Ervaart de inwoner dit als steun in de rug? 

 Nodigt deze aanpak uit in beweging te komen? 

Wat levert de nieuwe aanpak op? 

 Gaat de inwoner meer meedoen in de maatschappij? 

 Welk effect zien we op het brede sociaal domein? 

 Welke nieuwe vragen ontstaan er? 

Wat is er nodig voor de nieuwe aanpak? 

 Wat vraagt de integrale aanpak van organisaties en professionals? 

 Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? 
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1.3 Effectencalculator 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de Effectencalculator. De Effectencalculator is een instrument dat 

maatschappelijke meerwaarde van interventies in het sociale domein in kaart brengt, vanuit het perspectief 

van de inwoner, direct betrokken professionals en eventuele vrijwilligers. Het resultaat is een overzicht van 

de sociaalmaatschappelijke opbrengsten en de investeringen in tijd. Waar reguliere interviews zich beperken 

tot individuele perspectieven, wordt in met de Effectencalculator een dialoog tussen meerdere perspectieven 

gevoerd. Zo wordt intersubjectiviteit gecreëerd. Meer informatie is te vinden op www.effectencalculator.nl. 

1.4 Casusselectie 

We hebben negen verhalen in beeld gebracht. In totaal zijn er in de periode van februari tot september 

2018 naar schatting 80 tot 100 inwoners vanuit Maat Werkt begeleid. In eerste instantie was afgesproken dat 

de Maat Werkt professionals gegevens van alle casussen zouden aanleveren, zodat de onderzoeker op basis 

van die gegevens de selectie van te bespreken casussen zou kunnen doen. Het is niet gelukt om deze 

gegevens aan te leveren. Om verdere vertraging te voorkomen is de selectie van casussen uiteindelijk 

gedaan door de Maat Werkt professionals zelf, na schriftelijke instructie en gesprekken hierover met een van 

de onderzoekers. 

Ad 1: In alle negen casussen waren er problemen op meerdere terreinen en was een wijkcoach betrokken. In één casus 

was het UWV betrokken, in de andere acht casussen was een inkomensconsulent betrokken. Alle casussen pasten 

binnen de pilot in de zin dat vragen zijn opgepakt die anders niet waren opgepakt of is het gelukt dingen te regelen 

die anders waarschijnlijk niet geregeld hadden kunnen worden. 

Ad 2: Op alle genoemde deelcategorieën is variatie te zien, op één uitzondering na: voor zover ter sprake gekomen in 

het gesprek, zijn er geen inwoners betrokken die een partner hadden. 

Ad 3: De Maat Werkt professionals waren van tevoren nogal aarzelend of er inwoners te vinden zouden zijn die zo’n 

gesprek aan zouden kunnen. Uiteindelijk hebben zeven van de negen inwoners deelgenomen aan het gesprek. De 

twee andere inwoners hadden aangegeven te zullen deelnemen aan het gesprek, maar kwamen toch niet opdagen. 

  

Selectiecriteria, zoals schriftelijk gecommuniceerd en besproken met de Maat Werkt professionals 

1. Moet een goed beeld geven van het project en de meerwaarde van het project kunnen laten zien. 

a. Problemen op meerdere gebieden, zodat multidisciplinaire samenwerking echt meerwaarde 

heeft 

b. Wijkteam én UWV/W&I betrokken 

c. Past helemaal binnen pilot 

2. De variatie van casussen binnen het project laten zien 

a. Man/vrouw 

b. Alleenstaande/koppel/gezin 

c. Leeftijdscategorie 

d. Focus op werk/ participatie breed / anders 

e. Succesverhaal of juist niet 

f. Relatief eenvoudige of juist complexe problematiek 

3. Haalbaarheid/bereidheid 

a. Verwachte aandachtsspanne 

b. Kan verhaal vertellen; of kan iemand meenemen om te ondersteunen 
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1.5 Voorbereiding van het gesprek 

De geselecteerde inwoners zijn door de meest betrokken Maat Werkt professional gevraagd of ze willen 

deelnemen aan het onderzoek. In alle gevallen heeft de betreffende inwoner ingestemd met deelname aan 

het onderzoek. Hoewel ze allemaal ook aangaven bij het gesprek aanwezig te willen zijn, hebben twee 

inwoners ervoor gekozen alsnog niet deel te nemen aan het evaluatiegesprek. 

Belangrijk methodisch element van gesprekken rond de Effectencalculator is dat er meerdere perspectieven 

aan tafel zitten. Zo ontstaat een dialoog tussen mensen die vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn 

bij een casus en ontstaat een intersubjectief beeld. Bij de gesprekken voor dit onderzoek waren telkens 

alleen de twee of drie betrokken Maat Werkt professionals en (op twee na) de inwoner zelf aanwezig. Bij de 

Maat Werkt professionals ging het altijd om een wijkcoach en daarnaast ofwel een medewerker van het 

UWV ofwel een inkomensconsulent. 

De onderzoekers hebben het belang van de aanwezigheid van meerdere perspectieven benadrukt. De 

professionals hebben in alle casussen meerdere betrokkenen uitgenodigd, maar het is toch niet gelukt om 

meer betrokkenen aan tafel te krijgen. Hierbij heeft meegespeeld dat de scope van Maat Werkt beperkt is: 

het gaat om trajecten die sterk gefocust zijn op participatie en/of financiën. Andere thema’s op andere 

leefgebieden komen slechts zijdelings wel ter sprake, maar liggen voornamelijk bij andere professionals. Dit 

verklaart mogelijk de terughoudendheid om andere betrokkenen bij de gesprekken te vragen.  

1.6 Evaluatiesessies 

In totaal zijn negen casussen met behulp van de Effectencalculator geëvalueerd. Hiervoor is per casus een 

evaluatiegesprek georganiseerd waarin betrokkenen met elkaar in dialoog gingen over de nieuwe integrale 

aanpak, onder leiding van een getrainde gespreksleider. Aan tafel zaten meestal de bewoner zelf en de 

verschillende professionals van Maat Werkt.  

In het eerst gedeelte van het gesprek reconstrueerden zij op een tijdlijn de periode waarin de inwoner 

ondersteuning heeft ontvangen. Daarbij zijn de ervaringen van alle betrokkenen en de acties van de 

professionals in kaart gebracht. In het tweede deel van het gesprek is met een aantal vragen gereflecteerd 

op het verloop van de casus1.  

Naast boeiende gesprekken over de aanpak leidde het tot negen volledige casusbeelden en nieuwe 

inzichten. We denken wel dat het beeld rijker geweest zou zijn als ook bijvoorbeeld andere 

wijkteammedewerkers, medewerkers van (vrijwilligers)werkplek en mensen uit het persoonlijk netwerk 

aanwezig waren geweest.  

  

                                                      

 

1 In de projectopzet was sprake van een andere invulling van het tweede gedeelte van het gesprek, namelijk het 

gezamenlijk vooruitkijken. Reden hiervoor was dat de gesprekken zouden plaats vinden op een moment dat de trajecten 

nog niet zo lang liepen. Door vertraging in het project en in het proces van casusselectie, hebben de 

evaluatiegesprekken later plaatsgevonden dan gepland. De meeste casussen liepen toen al wat langer en waren vaak 

min of meer afgerond. Daarom is ervoor gekozen om aanvullende vragen te bespreken in plaats van vooruit te kijken. 
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2. Casusbeschrijvingen 

In dit hoofdstuk geven wij een korte schets van de negen casussen die bestudeerd zijn in dit onderzoek. In 

sommige gevallen zijn details in de schetsen veranderd, om de herkenbaarheid van de verhalen te 

verminderen. 

2.1 Casus 1 

Meneer heeft een moeilijk verleden en heeft een groot deel van zijn leven in detentie gezeten. Via de 

wijkcoach komt hij terecht op de vaste locatie van Maat Werkt, Molen de Kroon (vanaf hier: de Molen), waar 

een gesprek plaatsvindt met de wijkcoach, een inkomensconsulent en een consulent werk. Meneer heeft 

hulp nodig bij zijn inkomen – hij heeft schulden en geen werk of uitkering – en geeft ook aan dat hij aan het 

werk wil. Bovendien geeft hij aan dat hij graag een psychologisch onderzoek wil, om te verhelderen wat zijn 

aandoening is. Binnen een paar weken ontvangt meneer een uitkering, ook al lukt het hem niet om de 

vereiste gegevens aan te leveren. Er wordt voor hem een uitzondering gemaakt op de regels. Meneer is 

vervolgens nauwelijks meer bereikbaar. Hij komt niet opdagen bij een afspraak met een ambulant 

begeleider. Ook een afspraak voor het psychologisch onderzoek komt meneer niet na. Meneer wordt gekort 

op zijn uitkering, het traject vanuit Maat Werkt wordt afgesloten en de casus wordt overgedragen. Hoewel 

de professionals alles hebben ingezet om meneer in beweging te krijgen, lukt dit uiteindelijk niet. 

2.2 Casus 2 

Mevrouw heeft al langere tijd geen werk. Zij heeft een bijstandsuitkering en als alleenstaande moeder heeft 

zij geen verplichtingen om te solliciteren. Zij wil graag aan de slag als pedicure, maar heeft geen diploma. 

Haar wijkcoach introduceert haar bij Maat Werkt. Mevrouw vindt het erg prettig dat het gesprek in de buurt 

plaats vindt, en vond de Molen een prettige omgeving: “een heel andere sfeer, huiskameridee. Niet 

vergelijkbaar met het stadskantoor”. De professionals van Maat Werkt weten te regelen dat de eerste 

module van haar opleiding door de gemeente betaald wordt. In de tussentijd zoekt mevrouw naar een 

werkervaringsplek. Dit lukt helaas niet: omdat zij niet bij een opleiding is ingeschreven, zien de 

pedicurepraktijken geen mogelijkheden voor haar. Achteraf had mevrouw misschien hulp kunnen gebruiken 

in haar zoektocht naar een werkervaringsplek of stage. Op aanraden van de professionals van Maat Werkt 

heeft mevrouw een informatiebijeenkomst bijgewoond over ondernemerschap. Op basis daarvan kan zij 

beslissen of ZZP-er worden een optie voor haar is. Inmiddels is zij gestart met haar opleiding. Dit geeft haar 

perspectief op werk in de toekomst. 

2.3 Casus 3 

Mevrouw is al jaren gehinderd door haar psychische problemen. Haar mogelijkheden voor betaald werk zijn 

daardoor beperkt en zij heeft ook geen sollicitatieplicht. Zij vindt echter dat zij eigenlijk moet werken: haar 

motivatie komt deels voort uit haar culturele achtergrond. Zij is sterk gemotiveerd om een rol in de 

maatschappij te krijgen. Via haar wijkcoach komt ze terecht bij Maat Werkt. Bij het gezamenlijk gesprek 

wordt besproken dat mevrouw niet te hard moet willen lopen. Dat is ook nodig, volgens mevrouw zelf: “Ik 

wil altijd iets meer dan ik kan. Jullie zien dat. Rustig aan, eerst proberen.” Na het gesprek is het mevrouw in 

ieder geval duidelijk dat zij niet móet, maar ze wil nog steeds graag aan de slag. Vrijwilligerswerk is een 

meer haalbare optie. Via het netwerk van de wijkcoach kan mevrouw al snel aan de slag als vrijwilliger voor 

één ochtend in de week. Bij het interview voor dit onderzoek blijkt dat de werkzaamheden nogal afwijken 

van wat voorgespiegeld werd en mevrouw gaat er eigenlijk met tegenzin naartoe. “Het is wel anders dan je 

verwacht. Ze doen iets in een mooi pakketje. […] Ik vind het niet meer leuk.” Dit was nog niet bekend bij de 

professionals van Maat Werkt. 

2.4 Casus 4 

Meneer woont alleen en is al langere tijd afhankelijk van een uitkering. Zijn dochtertje woont bij de moeder, 

maar ziet hij regelmatig. Hij heeft veel schulden, maar heeft hierover geen overzicht. De professionals van 
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Maat Werkt hebben twijfels of meneer te activeren is, maar besluiten hem een kans te geven. “Even aan de 

hand nemen”, zo noemt de wijkcoach het, omdat meneer nooit geleerd zou hebben om zichzelf te redden. 

Wanneer de inkomensconsulent zijn gegevens bekijkt, blijkt dat meneer veel te veel moet afdragen van zijn 

uitkering. Hij kan daardoor nauwelijks rondkomen. Een draagkrachtberekening zou een uitkomst zijn, want 

dan kan hij vrijgesteld worden van bepaalde lasten. Hij moet voor zo’n berekening wel enkele gegevens 

aanleveren. Die afspraak komt meneer niet na, waardoor er verder niets van de grond komt. Achteraf gezien 

concluderen de professionals van Maat Werkt dat meneer sociaal wenselijk gedrag laat zien. De motivatie 

om zijn situatie te verbeteren is er onvoldoende.  

2.5 Casus 5 

Meneer woont alleen. Hij is al jaren af en aan aan het werk en klopt aan omdat hij weer wil werken. Hij heeft 

schulden. Hij heeft enorme pijnklachten door gebitsproblemen; dit verhindert hem te slapen, waardoor 

functioneren op het werk lastig is. Hij vindt zelf weer een baan, maar kan alleen aan het werk als de pijn met 

een tandartsbehandeling verminderd wordt. De Maat Werkt professionals proberen dit via de reguliere weg, 

maar deze aanvraag wordt afgewezen omdat meneer niet aanvullend verzekerd is voor tandartskosten. De 

kosten voor de spoeddienst worden tot twee keer toe door Maat Werkt betaald, waardoor meneer aan het 

werk kan. De Maat Werkt professionals proberen met meneer in gesprek te komen over het toewerken naar 

meer duurzaam werk én proberen een totaaloverzicht over de schulden te krijgen. Meneer gaat hier niet in 

mee en verdwijnt een tijd uit beeld. 

2.6 Casus 6 

Mevrouw woont met haar twee kinderen. Haar jongste kind heeft extra zorg nodig. Na een nare periode is 

ze bezig met het regelen van een scheiding. Hoewel ze geen arbeidsplicht heeft, wil ze heel graag aan het 

werk en liever geen uitkering. Er zijn schulden en het contact met haar ex-man verloopt heel moeizaam. 

Mevrouw heeft geen opleiding en geen werkervaring. Via het werkgeversservicepunt kan ze voor een 

beperkt aantal uren aan het werk. Op het moment dat de financiële problemen nijpender worden doordat 

haar ex-man weigert een aantal rekeningen te betalen, wordt toch een uitkering aangevraagd. De 

professionals van Maat Werkt gaan mee naar het aanvraaggesprek. Er is een paar keer contact over 

problemen met loonstroken en uitbetaling van de uitkering. In een informeel gesprek komen andere 

problemen naar voren; de Maat Werkt professionals verwijzen haar naar een groepshulpverleningstraject. 

Tijdens het evaluatiegesprek komt naar voren dat mevrouw is gestopt met haar werk, omdat het fysiek en 

psychisch te belastend was. Eerder had ze al aangegeven dat het werk niet bij haar past. Ze wil nu tot rust 

komen en goed bedenken wat ze verder wil.  

2.7 Casus 7 

Meneer is op een vervelende manier zijn baan kwijtgeraakt en depressief geworden. Hij wil graag weer als 

zelfstandige aan de slag. Hij heeft schulden. Hij is mantelzorger voor zijn ouders. Hij wil graag ondersteuning 

bij het doorstarten als zelfstandige. Bij het UWV is dat lastig te regelen: hij is geen echte starter omdat hij al 

stond ingeschreven als zelfstandige en als ze horen dat hij depressief is ontraden ze hem om als 

zelfstandige door te gaan. Meneer zou ook graag wat financiële ondersteuning krijgen. Financiële 

ondersteuning is lastig te vinden, omdat hij in geen enkele categorie past: hij is officieel geen starter, maar is 

ook nog niet actief als zelfstandige. Vanuit Maat Werkt lukt het toch om ondersteuning bij het starten als 

zelfstandige vanuit het UWV te regelen. Dit stopt omdat het hem door zijn depressie niet lukt om zich aan 

de afspraak te houden om een ondernemingsplan in te leveren. In gesprekken met de Maat Werkt 

professionals concludeert hij dat loondienst in eerste instantie waarschijnlijk toch verstandiger is. Meneer 

gaat aan de slag met het updaten van zijn CV en het maken van een video-CV. Tijdens dit proces vindt hij 

via een van zijn contacten een klus als zelfstandige. Als deze klus afloopt, zou hij graag alsnog 

ondersteuning willen bij het vinden van een reguliere baan. Meneer had een tijd geen contact gehad met de 

Maat Werkt professionals; deze wisten dan ook niet dat hij aan het werk was. Meneer geeft aan dat hij 

zonder Maat Werkt nog steeds op de bank zou zitten. 
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2.8 Casus 8 

Mevrouw heeft een heel scala aan problemen en contact met verschillende hulpverlenende instanties. Het 

meest nijpend is een conflict met de woningcorporatie: er zijn een aantal beschuldigingen en aanklachten 

tegen haar ingediend en de woningcorporatie lijkt haar uit haar woning te willen zetten. Na een periode in 

detentie heeft ze een acuut geldprobleem: bij detentie wordt de uitkering stopgezet, terwijl de vaste lasten 

doorlopen. Daardoor dreigt ze haar huur niet te kunnen betalen, wat in deze situatie het gevaar van 

huisuitzetting nog groter maakt. De Maat Werkt professionals regelen in een paar dagen tijd bijzondere 

bijstand, versnelde uitbetaling van haar Wajong-uitkering, een individuele inkomenstoeslag, de chronisch 

zieken- en gehandicapten toeslag en een draagkrachtberekening. Huisuitzetting is voorkomen en mevrouw 

ziet ondanks de ingewikkelde situatie met woningcorporatie, justitie en reclassering toch weer een 

lichtpuntje. Ze geeft aan nu gemotiveerd te zijn voor gespecialiseerde hulpverlening, wat zij eerder afhield. 

2.9 Casus 9 

Mevrouw woont met haar dochter. Ze heeft een aantal jaren geleden haar man verloren en is daar nog 

steeds heel verdrietig over. Voor het reguliere herbeoordelingsgesprek wordt ze opgeroepen voor een 

gesprek samen met de wijkcoach in de Molen. Ze is daardoor in de war en vraagt daarom haar dochter mee 

naar het gesprek. Tijdens het gesprek wordt de financiële situatie bekeken en vervolgens gaan ze in gesprek 

over hoe het met mevrouw gaat. Mevrouw zelf is niet zo spraakzaam, maar haar dochter vertelt dat ze zich 

zorgen over haar moeder maakt. Sinds het overlijden van haar man, gaat mevrouw nauwelijks nog de deur 

uit. Ze kan niet zelfstandig met de bus en door fysieke problemen kan ze niet ver lopen. Ze ziet eigenlijk 

alleen familie. Naar aanleiding hiervan wordt via Activerend Werk een passende dagbesteding gevonden. 

De wijkcoach gaat hier samen met mevrouw kennismaken en mevrouw komt daar sindsdien regelmatig. 

Hoewel mevrouw zelf niet zo heel uitgesproken is, is wel duidelijk dat het haar goed doet. Bij de 

dagbestedingsplek geven ze aan dat ze haar hebben zien opbloeien. Zonder Maat Werkt was mevrouw niet 

in beeld gekomen bij de wijkcoach. 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten van het onderzoek op overkoepelend niveau. Deze resultaten 

zijn gebaseerd op een analyse van de negen bestudeerde verhalen van inwoners (zie hoofdstuk 2). 

3.1 Wie komen bij Maat Werkt terecht? 

Maat Werkt heeft als hoofddoel verhoogde 

participatie van mensen die al langere tijd niet 

participeren in de samenleving en/of arbeidsmarkt. Bij 

vijf van de negen casussen die in dit onderzoek 

belicht zijn, was het een wens van de inwoner zelf om 

meer te participeren. Bij het volgen van reguliere 

processen liepen deze inwoners tegen blokkades aan. 

Het ging om mensen die door persoonlijke 

omstandigheden niet naar werk, opleiding of 

dagbesteding begeleid hoefden te worden en (dus) 

ook niet in beeld waren bij de consulenten werk.  

Bij drie andere bestudeerde casussen was een 

financieel probleem dat via de reguliere weg niet of 

niet snel genoeg opgelost zou kunnen worden de 

aanleiding om de inwoners te laten instromen in 

Maat Werkt.  

Bij één traject ging het om het regelen van financiën voor het oplossen van een medisch probleem dat het 

aanvaarden van werk in de weg stond. 

Globaal zijn de negen casussen te verdelen in drie profielen: 

A. Ik wil graag meedoen, maar ik weet niet hoe 

Drie inwoners wilden meer participeren en hadden hulp nodig bij de weg om dat te bereiken. Bij 

één van die drie ging het om een latente wens, die na een startgesprek duidelijker werd.  

B. Ik wil vooruit, maar de stap naar werk is te groot 

Twee inwoners hadden een niet-haalbare wens op het vlak van werk. Zij hadden hulp nodig bij het 

vinden van een haalbaar alternatief.  

C. Ik heb een (acuut) financieel probleem en zie geen oplossing 

Bij vier inwoners lag het accent in het traject op financiële problematiek. Een te laag inkomen om 

rond te komen of drukkende schulden zitten de inwoner in de weg. Er is niet voldoende motivatie 

of mogelijkheid om meer (of anders) te participeren. 

3.2 Het verloop van de trajecten 

Voorafgaand aan het traject bij Maat Werkt is er bij de meeste inwoners al veel gebeurd. Problemen spelen 

al langer en een deel heeft bijvoorbeeld al langer ondersteuning van een wijkcoach. Op het moment dat er 

een duidelijke wens op het vlak van participatie of een acuut probleem rond financiën speelt, komt Maat 

Werkt in beeld, met name als die wens of dat probleem niet zomaar opgepakt kan worden via de reguliere 

kanalen. De eigen wens of vraag van de bewoner is uitgangspunt voor het vervolgtraject. 

De trajecten van Maat Werkt starten met een gezamenlijk gesprek tussen de inwoner en een multidisciplinair 

team van professionals. Dat team wisselt per casus in samenstelling. Er is altijd een wijkcoach aanwezig en 

de groep bestaat verder uit een inkomensconsulent, consulent werk en/of UWV-medewerker. Het eerste 

gezamenlijk gesprek vindt plaats op locatie Molen de Kroon in Klarendal – in een enkel geval was dit 

Domein van 

hulpvraag/problematiek 

Aantal casussen 

(n=9) 

Werk/participatie 6 

Opleiding 1 

Schulden 7 

Inkomen 7 

Psychische gezondheid 7 

Somatische gezondheid 4 

Mantelzorgtaken 2 

Huisvesting 1 

Justitie 2 
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Multifunctioneel Centrum (MFC) Klarendal. Hier wordt in kaart gebracht wat er speelt en wat de vraag of 

wens van de inwoner is. Er vindt direct afstemming plaats tussen de professionals en de inwoner. 

Vervolgens vindt een traject op maat plaats. Dit bestaat meestal uit gesprekken tussen de inwoner met de 

wijkcoach, of het meegaan van wijkcoach of inkomensconsulent naar gesprekken met derden. In zes van de 

negen trajecten vinden na het eerste gesprek geen gezamenlijke gesprekken (inwoner en de twee Maat 

Werkt-professionals) meer plaats. Bij één traject is er nog een tweede driegesprek geweest en bij twee 

trajecten zijn er drie driegesprekken geweest. Daarnaast stemmen de professionals onderling af om formele 

zaken op de achtergrond te regelen, bijvoorbeeld rondom het treffen van betalingsregelingen of het 

regelen van een uitkering. 

Het eerste gesprek en de daarop volgende stappen richting participatie of een gezonde financiële situatie, 

vinden plaats in een tijdsbestek van een 2 weken tot 3 maanden. Er wordt in korte tijd dus veel in gang 

gezet. Na die eerste periode is er in zes van de negen trajecten (in een periode van 2 tot 5 maanden) geen 

of nauwelijks nog contact tussen de professionals van Maat Werkt en de inwoner. De contactmomenten die 

er vervolgens nog zijn, vinden vooral plaats naar aanleiding van nieuwe vragen die naar boven komen, zoals 

vragen rond de uitkering, rekeningen of aanmaningen. In drie van de bestudeerde trajecten – waarbij de 

vraag vooral financieel van aard was – is wel geprobeerd meer afspraken te maken, maar de inwoner 

verscheen niet op afspraken of reageerde niet op uitnodigingen. Een tweede opvallend punt is dat de 

professionals in een aantal trajecten tijdens het evaluatiegesprek verrast werden door nieuwe ontwikkelingen 

bij de inwoner: er was een tijd geen contact geweest en de inwoner had zelf niet het initiatief genomen om 

de professionals op de hoogte te brengen van veranderingen (iemand was gestopt met werk of had juist 

weer werk gevonden). 

De problemen op andere levensgebieden dan werk, inkomen of scholing kwamen in dit onderzoek 

nauwelijks ter sprake en werden veelal door andere wijkcoaches of gespecialiseerde hulpverleners opgepakt. 

Dit lijkt standaardpraktijk bij Maat Werkt: de vaste wijkcoach van een inwoner is niet betrokken bij de Maat 

Werkt aanpak en de Maat Werkt professionals houden zich alleen bezig met vragen rondom werk, inkomen, 

schulden en opleiding. De vaste wijkcoach behoudt de regie over de casus en blijft na het Maat Werkt-

traject het eerste aanspreekpunt voor de inwoner.  

Zes van de negen trajecten zijn niet officieel afgesloten op het moment van evalueren, hoewel er bij het 

merendeel van de casussen in de maanden voor de evaluatie geen regelmatig contact meer is. 

Hierna volgt een overzicht met een aantal kerngegevens over de negen casussen. In de tabel staat ook een 

indicatie van de gemaakte uren. Dit was niet de kernvraag van dit onderzoek, maar we hebben er wel 

globale informatie over opgehaald. De geïnvesteerde uren konden niet bij alle casussen in kaart gebracht 

worden en zijn bij alle casussen bij benadering. Ze geven voornamelijk een indruk van de intensiteit van de 

trajecten. 
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Casus Aantal drie-

gesprekken 

Periode 

acties 

Periode 

daarna geen 

contact 

Financiële 

verbetering 

Verbetering 

participatie 

Indicatie uren 

Maat Werkt 

1 3 2 maanden 5 maanden Ja Nee Onbekend 

2 1 1 maand - Nee Ja, opleiding 9 uur 

3 1 2 weken 5 maanden Nee Ja, 

vrijwilligerswerk 

9 uur 

4 1 1 maand 1 maand Nee Nee 7 uur 

5 1 3 maanden 2 maanden Ja Deels (niet-

duurzaam werk) 

17 uur 

6 3 3 maanden 3 maanden Ja Ja, betaald werk 20 uur 

7 2 1 maand 2 maanden Ja Ja, werk als 

zelfstandige 

6 uur 

8 1 3 maanden - Ja Nee Intensief 

9 1 2 maanden 2 maanden Nee Ja, 

dagbesteding 

8 uur 

 

3.3 Het eigene van Maat Werkt 

Eigenaarschap / eigen plan 

Eén van de centrale uitgangspunten van Maat Werkt is dat het eigen plan van de inwoner leidend is. 

Aanleiding om de persoon in te laten stromen in Maat Werkt is in de meeste gevallen de primaire vraag van 

de inwoner, een wens om te participeren of financiële problemen die via de reguliere weg lastig op te 

pakken of op te lossen zijn. Die primaire vraag is ook het belangrijkste onderwerp van het eerste gesprek. Er 

kan dus gesteld worden dat de vraag van de inwoner inderdaad leidend is. 

Het plan rond de inwoner komt vervolgens gezamenlijk tot stand vanuit de vraag van de inwoner. Op de 

vraag of een inwoner zich eigenaar voelt over het proces en of zij het gevoel heeft of ze bepaalt wat er 

gebeurt antwoordt één inwoner: “nee, we doen het samen!”. Een deel van de inwoners geeft aan dat het 

nodig en prettig is om een deel van het eigenaarschap uit handen te geven, om vervolgens meer op eigen 

benen te staan. 

Bij vier bewoners zijn de trajecten helemaal conform de eigen wens van de inwoner verlopen. Twee 

inwoners zijn (vrijwilligers)werk gaan doen dat eigenlijk niet goed bij hen paste. Drie van de inwoners die 

vooral een financiële vraag hebben, gaan selectief mee in het traject: ze doen wat nodig is om de financiën 

geregeld te krijgen, maar zijn vervolgens niet of minder actief als het gaat om andere onderdelen van het 

traject, zoals het krijgen van een totaaloverzicht over de schulden of het kijken naar meer duurzame vormen 

van werk. Dit laat de keerzijde zien van eigenaarschap: de inwoner maakt ook keuzes waar hij wel of niet 

aan meewerkt.  

In het proces zijn de professionals vrij sturend aanwezig. Dit hangt waarschijnlijk samen met de snelheid 

waarmee dingen worden geregeld en met de sterke visie en professionele bevlogenheid van de Maat Werkt 

professionals. Er is een gedeelde overtuiging dat stilzitten voor niemand goed is.  

Multidisciplinaire samenwerking 

De samenwerking tussen wijkcoaches, consulenten werk en inkomen, en UWV-medewerker maakt het 

mogelijk om een gezamenlijk plan te maken en tegelijkertijd op participatie en financiën in te zetten. De 
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instrumenten van wijkcoach, inkomensconsulent, consulent werk en UWV kunnen gecombineerd worden en 

de inwoner hoeft het verhaal niet steeds opnieuw te vertellen: het gehele verhaal is meteen in beeld en 

mensen worden meer dan alleen een dossier. Na het eerste gesprek wordt afgesproken wie welke acties 

oppakt. Waar nodig houdt meestal één van de betrokken professionals contact met de inwoner en wordt 

onderling nog verder afgestemd tussen de professionals. 

Het luisteren naar de brede vraag van de inwoner maakt dat er logische stappen gezet worden om te doen 

wat nodig is vanuit het gehele verhaal van de inwoner. Bij een deel van de casussen gaat het dan om het 

regelen van een uitkering of toeslagen, ook als mensen niet zelfstandig aan de regels kunnen voldoen en 

niet in de standaard categorieën vallen. Bij andere casussen gaat het om begeleiding naar betaald werk of 

vrijwilligerswerk, ook als mensen geen arbeidsverplichting hebben en dus niet ‘vanzelf’ begeleiding krijgen. 

Het houdt dus niet op wanneer het iemand niet lukt om de papieren voor de uitkering bij elkaar te krijgen, 

of als iemand formeel niet in aanmerking komt voor vergoeding van tandartskosten. Als iemand naar de 

tandarts moet om weer aan het werk te kunnen, wordt er een potje gevonden. En als iemand snel extra geld 

nodig heeft om een huisuitzetting te voorkomen, dan wordt dat meteen geregeld. De Maat Werkt 

professionals gaan waar nodig mee naar aanvraaggesprekken en vullen samen met de inwoners formulieren 

in. Zo zoeken ze de grenzen op van wat er binnen bestaande regelingen mogelijk is. 

Gaandeweg is in de samenwerking een duidelijke gezamenlijke lijn ontstaan: de inwoner staat centraal en er 

wordt waar nodig een weg gevonden om iets te regelen voor zijn wens of vraag binnen de strakke regels. 

De inkomensconsulent, consulent werk, UWV-medewerker en wijkcoach zijn hierin langzamerhand naar 

elkaar toe gegroeid. Voorwaarde is wel dat de inwoner actief meewerkt aan het uitvoeren van het plan op 

maat. Als inwoners niet (meer) meewerken aan (een deel van) het traject, laten ze hen wel los. 

Belangrijk voor het ontstaan van deze gezamenlijke lijn is het samen gesprekken voeren in de Molen. De 

professionals weten elkaar onderling gemakkelijker te vinden doordat ze gezamenlijke gesprekken voeren, 

elkaar zien bij de teamoverleggen van Maat Werkt en doordat ze deels één dag in de week op dezelfde 

locatie werken. 

Instrumenten integreren 

Belangrijk doel van de pilot was het kunnen integreren van instrumenten vanuit verschillende 

beleidsdomeinen. Het gaat dan zowel om financiële instrumenten als uitkeringen, toeslagen en fondsen, als 

om instrumenten gericht op participatie en hulpverlening. De instrumenten die in de negen bekeken 

trajecten zijn ingezet, zijn samengevat in onderstaande tabel. 
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Financieel Participatie Hulpverlening 

 Bijzondere bijstand (voor 

iemand met een UWV-

uitkering) 

 Bijzondere bijstand voor 

tandartskosten. 

 Chronisch zieken- en 

gehandicaptentoeslag 

 Individuele inkomenstoeslag 

 Draagkrachtberekening 

 Particulier fonds voor een 

televisie 

 Fietsenproject 

 Versneld uitkeren WAJONG-

uitkering 

 

 Het werkgeversservicepunt 

(WSP) 

 Activerend Werk 

 Beschikking voor 

dagbesteding 

 

 Psychische hulpverlening 

 Ondersteuning wijkcoach 

 

Bij verschillende inwoners heeft het veel tijd, energie en ook frustratie gekost om deze instrumenten in te 

zetten. Dit gold bijvoorbeeld voor het vergoed krijgen van tandartskosten. Er is bij een andere inwoner 

tevergeefs een beroep gedaan op het UWV voor extra financiële middelen of een voorschot om een 

huisuitzetting te voorkomen. 

3.4 Meerwaarde van Maat Werkt voor de inwoners 

Ervaring inwoners 

Verschillende inwoners geven aan dat ze zich gesteund voelen door de professionals van Maat Werkt. 

Bewoners ervaren dat ze niet gezien worden als ‘aanvraag’, maar als mens. Zij geven aan zich gehoord te 

voelen en spreken waardering uit voor de daadkracht van de professionals. “Je voelt geen dwang. Ik voel mij 

begrepen”, verwoordt een inwoner haar ervaring met Maat Werkt. Eén van de bewoners geeft heel expliciet 

aan dat hij door Maat Werkt in beweging is gekomen en anders nog op de bank zou zitten.  

De Molen als locatie wordt sterk gewaardeerd door de inwoners. Naast dat de locatie voor de inwoners 

dichtbij is – wat bijvoorbeeld prettig was voor een moeder die dagelijks haar kind naar school moet brengen 

– is de informele inrichting prettiger voor de inwoners. “Fijn dat het in de Molen was, in een huiselijke 

setting, in plaats van in een kantoor met veel glas.” 

Eén inwoner gaf aan te zijn geschrokken van de uitnodiging om in de Molen op gesprek te komen en ook 

voor een andere inwoner was niet duidelijk waarom de locatie van het gesprek anders was dan anders. Dit 

had beter gecommuniceerd kunnen worden. 

Een aantal inwoners heeft bij nieuwe ontwikkelingen in de situatie – nieuwe vragen of als het minder goed 

ging – niet opnieuw contact gezocht met de Maat Werkt professionals, hoewel ze aangeven te weten dat ze 

wel contact kunnen opnemen.  

Meerwaarde voor participatie 

Bij vijf van de negen bestudeerde trajecten is de inwoner meer gaan participeren en was dit ook de wens. Zij 

waren zonder Maat Werkt niet in beeld zijn geweest voor ondersteuning bij participatie, omdat ze weliswaar 
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een wens hadden, maar geen arbeidsverplichting. Over ondersteuning bij participatie "Wij gaan daar 

[normaal] niet in investeren. Nu hebben wij vrijheid om met haar wens aan de slag te gaan.” 

Bij twee van deze vijf blijkt tijdens het evaluatiegesprek dat het (vrijwilligers)werk niet goed bij hen past. Eén 

van die twee is daarom weer gestopt met haar werk. Door het werk is zij tot het inzicht gekomen dat ze 

eerst goed moet bedenken wat ze wil en wat ze daarvoor nodig heeft. 

Participatie is in drie andere trajecten ook onderwerp van gesprek geweest. Dit was echter niet de vraag of 

wens van de inwoners, die vooral zorgen en vragen over de financiën hadden. In deze drie casussen is een 

stap richting participatie dan ook niet gerealiseerd. Eén van deze drie inwoners is weliswaar weer betaald 

aan het werk, maar het is niet gelukt om met hem een traject richting meer duurzaam werk te starten. 

In één traject is participatie geen onderwerp van gesprek geweest; de betreffende inwoner zat in een 

complexe situatie met acute problemen op meerdere levensterreinen. 

Meerwaarde financiële situatie 

Bij vijf inwoners zijn financiële problemen verminderd: Maat Werkt professionals hebben ondersteund bij het 

aanvragen van een uitkering, een draagkrachtberekening bij beslaglegging aangevraagd, en toeslagen of 

aanvullende subsidies aangevraagd. Vaak ging het om een combinatie van deze instrumenten. 

Nieuwe vragen 

Door het traject zijn drie inwoners tot meer inzicht gekomen in wat bij hen past qua werk. Eén inwoner 

realiseert zich dat hij beter in loondienst kan dan dat hij als zelfstandige aan de slag gaat, een ander is zich 

meer bewust van de beperkingen die haar psychische problemen met zich mee brengen. Een derde heeft 

ervaren dat werk dat niet echt bij haar past teveel voor haar is, naast alle persoonlijke problemen die ook 

spelen. 

Opvallend is dat inwoners met nieuwe vragen niet altijd naar de Maat Werkt professionals stappen. 

Bijvoorbeeld een inwoner die het niet lukt een stageplaats te vinden. Voor diegenen die een vaste wijkcoach 

hebben buiten Maat Werkt, is die persoon het vaste aanspreekpunt voor nieuwe vragen, zeker wanneer 

deze niet direct over werk of inkomen gaan. 

3.5 Meerwaarde op het niveau van de samenwerking 

Samenwerking binnen Maat Werkt 

De professionals zijn heel positief over de samenwerking binnen Maat Werkt. Elkaar leren kennen betekent 

ook echt dat je elkaar gemakkelijker vindt en meer integraal kijkt naar de vraag. De daadwerkelijke 

samenwerking in de trajecten is heel kortstondig; in veel trajecten is er maar één gezamenlijk gesprek. 

Gedurende de samenwerking hebben soms botsingen plaats gevonden tussen de betrokken professionals, 

op momenten dat het belang van de inwoner niet strookt met procedures of regels. Deze botsingen lijken 

echter nodig om de verschillende perspectieven meer bij elkaar te brengen en hebben een grote rol 

gespeeld in het vormen van de samenwerking zoals die nu is. 

Een belangrijk element hierin is het verschil tussen naast de inwoner blijven staan en betrokken blijven aan 

de ene kant, en het meer formeel vanuit de regels denken, bijvoorbeeld als iemand niet aan die regels 

voldoet en zich niet aan afspraken houdt. Wanneer moet je van volgen en meegaan overgaan op strak 

vasthouden aan regels en een dossier gaan opbouwen? Dit blijven lastige afwegingen die in elke situatie 

opnieuw gemaakt moeten worden. Door de samenwerking binnen Maat Werkt lukt het de professionals om 

de beide perspectieven gelijk in deze afweging mee te nemen. Zij bewegen steeds meer naar elkaar toe in 

visie en aanpak. 
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Wijkcoach: “Misschien hadden we nog kortere lijntjes met meneer moeten houden. 
Strakker houden, mee naar afspraken. Door de vragen die je stelt ben ik me ervan 

bewust dat er gaten gevallen zijn in het contact. Over de schulden hadden we 
onvoldoende informatie. Ook daarin hadden we strakker moeten zijn.” Consulent W&I 
twijfelt: “Als mensen hun kop in het zand willen steken, is dat hun keuze. Met pappen 

en nathouden, help je iemand ook niet.” 

Samenwerking buiten Maat Werkt 

Binnen Maat Werkt is geleidelijk een gezamenlijke visie en commitment ontstaan. De buitenwereld verandert 

echter niet mee, met name als het gaat om flexibel omgaan met de regels, om dingen toch mogelijk te 

maken. Dit beperkt de kracht van Maat Werkt. Heel veel kan ook wél binnen Maat Werkt, doordat er korte 

lijnen binnen de gemeente zijn.  

 De samenwerking met loket Aanvullend Inkomen (niet aangesloten bij Maat Werkt) ging heel goed toen 

het ging om het versneld regelen van bepaalde toeslagen, maar toen het ging om het regelen van een 

vergoeding die formeel buiten de regels viel, hield het op.  

 De samenwerking met Activerend Werk ging heel goed: ze dachten goed mee over een vorm van 

dagbesteding op loopafstand voor een inwoner die slecht ter been was.  

 In de twee trajecten waar het UWV als organisatie bij betrokken was, liep de samenwerking stuk op 

landelijke regels en interne bureaucratie. Er kon geen voorschot gegeven worden bij een dreigende 

huisuitzetting en ondersteuning bij het starten als zelfstandige was moeilijk te regelen en liep snel vast.  

 De samenwerking met de dagbestedingslocatie in één casus liep moeizaam: tot twee keer toe kwam het 

verhaal over wat de inwoner nodig had niet over, waardoor ze maandenlang te veel onder druk is 

gezet. 

 Bij één van de casussen zijn de twee Maat Werkt professionals meegegaan naar het aanvraaggesprek 

voor een bijstandsuitkering. Zowel de inwoner als de twee professionals waren onthutst over de 

wantrouwende, formele sfeer in het gesprek. Inwoner: “Als zij er niet bij waren geweest, was ik weg 

gegaan”, aldus één van de inwoners. Dit was een van de aanleidingen om dit soort gesprekken in het 

vervolg in de Molen te voeren. Daarnaast is dit signaal besproken binnen de organisatie. 

Een aantal Maat Werkt professionals geeft aan het soms onrechtvaardig te vinden dat ze door Maat Werkt 

iets voor elkaar kunnen krijgen voor inwoners, waarvan ze weten dat het niet gelukt zou zijn als ze niet in de 

pilot-wijk hadden gewoond. 

Waardering trajecten 

De tevredenheid van zowel de betrokken professionals als de bij de evaluatie aanwezige inwoners is hoog. 

Hoewel het resultaat niet in alle trajecten optimaal was, is men ervan overtuigd dat gedaan is wat nodig is en 

dat het niet beter gekund had. Soms lukt het, soms lukt het niet. 

3.6 Wat is ervoor nodig? 

De Maat Werkt professional 

Belangrijk voor de Maat Werkt professional is de overtuiging dat het anders kan en moet. Ook moet de 

professional de mens zien achter de aanvraag en het totaal van wat er speelt op verschillende leefdomeinen 

in onderlinge samenhang. Vanuit dat beeld doet de Maat Werkt professional wat nodig is op een 

vasthoudende manier. Daarbij moet hij of zij de regels los durven laten. 



 

 

 

17 

De inwoners verschillen onderling enorm. Dit vraagt om een goed vermogen om in te schatten wat voor 

mens iemand is, waar de motivatie zit (en waar niet) bij de inwoner, waar het vermogen zit en wanneer je je 

moet terugtrekken als professional.  

Onderlinge samenwerking 

Het opbouwen van de samenwerking heeft tijd gekost. De Maat Werkt professionals moesten elkaar, maar 

ook elkaars cultuur en werkwijze leren kennen. Helpend hierbij was de openheid, eerlijkheid en duidelijkheid 

naar elkaar toe. Maar ook het omgaan met botsende organisatieculturen en opvattingen was cruciaal in het 

vormen van de samenwerking. Soms was het botsen van deze culturen ook nodig voor het vormen van een 

gezamenlijke aanpak.  

Een toegankelijke, informele plek in de wijk 

De Molen als plek om samen te werken en gesprekken te voeren speelde een belangrijke rol, zowel in het 

opbouwen van de samenwerking als in de ruimte die inwoners voelden om hun verhaal te vertellen. 

3.7 Wat kan er beter 

Aan het eind van de interviews is gevraagd welke ruimte er bestaat voor verbetering. Deze vraag is steeds 

gesteld aan professionals en inwoner. Onderstaand zijn punten die door hen zijn aangegeven. 

Afspraken over vervolgcontact binnen Maat Werkt 

Er zijn niet altijd duidelijke afspraken gemaakt over vervolgcontacten tussen de Maat Werkt professionals en 

de inwoner. Een deel van de professionals geeft aan dat achteraf gezien er misschien meer nazorg geboden 

had kunnen worden. Na een intensieve periode waarin veel contact is en concrete dingen geregeld zijn, 

wordt het initiatief om weer contact op te nemen bij de inwoners gelaten of blijft in het midden bij wie dat 

ligt. Hierdoor was er bij een aantal trajecten een tijd geen contact geweest en kwamen tijdens de evaluatie 

bepaalde ontwikkelingen naar voren die nog niet bekend waren. De professionals waren verbaasd en 

betreurden het dat de inwoners hierover geen contact hadden opgenomen. Dit vraagt om duidelijker 

afspraken tussen de inwoner en de betrokken Maat Werkt professionals over wanneer er weer contact is en 

wie daarbij het initiatief neemt. In één casus werd aangegeven dat het niet duidelijk was wie er aan zet was 

in het contact met de inwoner. Omdat er meerdere partijen betrokken waren, twee Maat Werkt-

professionals én vaak ook nog een andere wijkcoach, was er het risico dat iedereen dacht: “de ander heeft 

[vast] wel contact”, aldus één van de Maat Werkt-professionals. Hier lijkt de regierol niet helder gedefinieerd, 

waardoor verwarring ontstaat in de samenwerking. 

Samenwerking met wijkcoaches  

De afstemming met de wijkcoaches buiten de pilot, die bij een aantal inwoners langdurige ondersteuning 

boden, kan beter. De Maat Werkt professionals zijn bij een aantal inwoners niet door de betrokken 

wijkcoaches geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij de inwoners. Eén inwoner geeft aan dat zij ervaart 

dat haar wijkcoach niet goed communiceert met de professionals van Maat Werkt. Deze inwoner geeft aan 

dat het een meerwaarde had gehad als de wijkcoach was aangesloten bij het gezamenlijke gesprek vanuit 

Maat Werkt. 

Duidelijke grenzen 

Bij andere inwoners hadden de professionals de indruk dat ze meewerkten zolang dat nodig was om hun 

specifieke (financiële) vraag opgelost te krijgen, maar niet thuis gaven als het om een bredere vraag (werk of 

structurele aanpak schulden) ging. “Alleen wíj werkten uiteindelijk”, geeft een professional van Maat Werkt 

aan over een casus. Dit zien de professionals grotendeels als eigenschap van de aanpak: Maat Werkt is er 

juist ook voor diegenen die vanuit de reguliere systemen geen kans (meer) krijgen. Het zal daarom niet altijd 
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lukken mensen te activeren. Mogelijk kan er meer bewust afgewogen worden in welke trajecten of situaties 

er meer moet worden vastgehouden aan regels en duidelijker grenzen.  

Flexibeler omgeving 

Bij een groot deel van de trajecten liepen de Maat Werkt professionals aan tegen strakke regels en 

bureaucratie van organisaties buiten Maat Werkt. Vanuit het verhaal van de inwoner was duidelijk dat 

bepaalde zaken gewoon geregeld moesten worden, bijvoorbeeld omdat een inwoner anders niet aan het 

werk kon, uit huis gezet zou worden of dieper in de schulden of psychische problemen zou raken. In veel 

trajecten zou dit uiteindelijk meer geld gekost hebben. Toch bleek het vaak niet mogelijk om flexibel met de 

regels om te gaan. Als verbeterpunt geven de professionals en inwoners dan ook aan dat externe 

organisaties meer zouden moeten meebewegen met de aanpak Maat Werkt. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

In dit onderzoek hebben wij getracht antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: wat is de ervaren en 

verwachte meerwaarde van de wijkgerichte samenwerking, zowel op het niveau van de inwoner als op het 

niveau van de samenwerking?  

Ervaren meerwaarde wat betreft inwoner 

Op basis van analyse van negen individuele verhalen kunnen wij concluderen dat de aanpak Maat Werkt 

een positieve bijdrage levert aan de participatie van inwoners van Klarendal, mede als gevolg van de 

wijkgerichte aanpak, maar vooral door multidisciplinaire samenwerking. Inwoners voelen zich gehoord en 

vinden het over het algemeen prettig dat de gesprekken in de wijk kunnen plaatsvinden. Om praktische 

redenen (dichtbij is wel zo gemakkelijk), maar ook omdat de Molen een meer informele sfeer kent. Belangrijk 

is daarnaast dat de samenwerking ondersteuning rondom financiën en participatie mogelijk maakt, 

waarvoor ze anders niet in aanmerking zouden komen omdat ze niet binnen de standaard regelingen 

vallen, het niet lukt om zelfstandig aan de voorwaarden te voldoen of omdat ze niet in beeld zouden zijn 

geweest. 

Verwachte meerwaarde wat betreft inwoners  

Met Maat Werkt krijgen professionals en inwoners veel voor elkaar in korte tijd, zowel op het vlak van 

participatie als op het vlak van inkomen. Het is de vraag of dit voldoende is voor een duurzame stap vooruit, 

zeker bij de complexe situaties met meervoudige problematiek. In ieder geval wordt in meerdere gevallen 

het fundament gelegd om tot meer participatie te komen: financiële ruimte, een opleiding of na jaren 

thuiszitten een (vrijwillige) baan. In hoeverre dit leidt tot duurzame of groeiende participatie kan op basis 

van dit onderzoek niet geconcludeerd worden; de inwoners zijn pas relatief kort geleden ondersteund of 

zitten nog steeds in een traject. Belangrijk is om in die situaties duidelijke afspraken te maken over wat er 

vanuit Maat Werkt gedaan wordt, waar Maat Werkt ophoudt en wie er op de langere termijn betrokken 

blijven en een vinger aan de pols houden. Een inwoner verwoordt : “Ik had gevoel dat ik niet meer contact 

kon opnemen na overdracht.” 

Ervaren meerwaarde wat betreft samenwerking 

De professionals ervaren dat zij gemakkelijker tot een passend plan kunnen komen, doordat zij elkaar nu 

beter kennen. Dat ging echter niet vanzelf. Verschillen in cultuur tussen werk, inkomen, UWV en wijkcoaches 

moesten overbrugd worden. Ten tijde van de evaluatiegesprekken, ongeveer 7 maanden na de start, zijn de 

professionals dichter naar elkaar toegegroeid. Wijkcoaches hebben meer kennis van en begrip voor de 

procedures in andere domeinen. Consulenten werk en inkomen hebben het voor elkaar gekregen om meer 

vanuit de inwoner te werken en oplossingen op maat te bieden.  

Verwachte meerwaarde wat betreft samenwerking 

Er was veel voor nodig om tot betere samenwerking te komen. Er zijn verbindingen gelegd tussen 

afdelingen die normaal gesproken niet of op afstand zouden communiceren. Dat heeft daadwerkelijk iets 

veranderd. Daarnaast zijn ze door deze manier van werken een aantal structurele problemen 

tegengekomen binnen de betrokken organisaties. 

Eigenaarschap vraag en plan 

De vraag van de inwoner staat centraal binnen de aanpak. De inwoner ervaart dan ook eigenaar te zijn van 

de vraag. Het plan wordt samen opgesteld en hoewel inwoners hier een belangrijke stem in hebben, vindt 

hier soms vrij sterke sturing plaats vanuit de professional. De inwoner voelt zich daardoor niet altijd eigenaar 

van het plan, maar dit wordt niet door alle inwoners als negatief ervaren. Iemand zoekt niet voor niets hulp 
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en het uit handen geven van bepaalde verantwoordelijkheden of taken is voor inwoners soms nodig en 

gewenst. Wel is opvallend dat drie inwoners alleen meewerkten aan de voor hen belangrijke onderdelen van 

het plan en dat twee inwoners niet op een voor hen goede plek bleken te zitten. 

Meebewegen en in beweging komen 

In vijf van de negen bestudeerde casussen is het gelukt om de bewoner te activeren richting werk, opleiding 

of vrijwilligerswerk. Van hen is één persoon weer gestopt, terwijl een ander eigenlijk ander werk zou willen. 

Bij de overige casussen is het niet gelukt om de persoon te activeren. In al die gevallen ontbrak de motivatie 

om daadwerkelijk stappen richting participatie te ondernemen. Motivatie van de inwoner is een voorwaarde 

voor het succes van de aanpak, zo blijkt steeds. 

In beweging brengen 

Een belemmering voor Maat Werkt is dat de buitenwereld niet altijd meebeweegt. Het is daardoor niet altijd 

mogelijk om af te wijken van procedures en regels. Toch lukt het in een aantal gevallen om een uitzondering 

te treffen voor de inwoner, bijvoorbeeld het toekennen van een uitkering, wanneer iemand daar echt mee 

geholpen is, ondanks dat de inwoner niet zelfstandig aan alle eisen kan voldoen. 

4.2 Aanbevelingen voor doorontwikkeling Maat Werkt 

Vooraf - Over ruimte en helderheid 

Hieronder staan een aantal aanbevelingen, gebaseerd op de hierboven beschreven conclusies. Deze 

aanbevelingen zijn op 20 november 2018 besproken in het overleg van de Maat Werkt professionals. In het 

gesprek naar aanleiding van deze aanbevelingen werd benadrukt dat er inderdaad op bepaalde punten 

betere communicatie en helderder afspraken nodig zijn, maar dat dat niet moet leiden tot nieuwe vaste 

regels. Uitgangspunt van Maat Werkt is dat maatwerk mogelijk is en daarmee de ruimte om te doen wat 

nodig is. Vaststaande afspraken of keuzes die voor iedereen gelden kunnen die ruimte onnodig inperken. 

De focus bij het oppakken van onderstaande aanbevelingen voor doorontwikkeling moet dan ook liggen op 

het onderlinge gesprek over hoe je in trajecten met individuele inwoners op een professionele manier 

keuzes maakt over de onderstaande punten. Dit vraagt voortdurende reflectie en intervisie, zowel op 

casusniveau als op teamniveau en mogelijk ook met samenwerkingspartners.  

1. Helder communiceren over de pilot 

De manier van (samen)werken binnen Maat Werkt is al doende ontwikkeld. Grote lijn in het verhaal is dat de 

meerwaarde van Maat Werkt vooral tot uiting komt bij inwoners die volgens de bestaande regels en 

procedures niet verder komen met hun vragen op het gebied van financiën of participatie. Vanuit de pilot 

lukt het om in een kort tijdsbestek toch stappen te zetten. De vragen worden besproken in de informele 

omgeving van de Molen. Vragen op terreinen buiten werk, inkomen, schulden en opleiding komen soms wel 

ter sprake, maar worden aan vaste wijkcoaches (buiten Maat Werkt) overgelaten of aan andere 

hulpverleners. 

Het is goed om deze lijn helder te communiceren naar de inwoners en betrokken samenwerkingspartners. 

De inwoners snappen zo beter waarvoor ze terecht kunnen bij Maat Werkt en schrikken niet van een 

uitnodiging om in de Molen op gesprek te komen. In het contact met andere samenwerkingspartners geeft 

dit een goede basis voor een gesprek over afspraken over wie wat doet, op welke momenten het handig is 

om ontwikkelingen onderling te delen en naar wie het contact overgedragen kan worden als de regelzaken 

op orde zijn. 

2. Duidelijke afspraken over vervolgcontact 

Binnen Maat Werkt worden in korte tijd grote stappen gezet. Het is goed om goede afspraken te maken 

over vervolgcontact. 
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- Als er problemen op meerdere terreinen spelen en er bijvoorbeeld een wijkcoach of andere 

hulpverlener is die langer betrokken is en blijft, kan het zinvol zijn om het contact aan deze professional 

over te laten en bijvoorbeeld af te spreken dat Maat Werkt opnieuw wordt ingeschakeld als er weer 

nieuwe vragen rond participatie of financiën spelen. Het is van belang dat de wijkcoach zich ervan 

bewust is wie op welk moment de professionele regie heeft en dat terugverwijzen naar Maat Werkt 

soms nodig en altijd mogelijk is.  

- Als er geen andere hulpverleners betrokken zijn, is het goed om met de inwoner een concrete 

vervolgafspraak te maken, bijvoorbeeld dat er weer contact is na een bepaalde periode of als er weer 

vragen of problemen zijn op het gebied van participatie of financiën. Zo wordt gefaciliteerd dat nieuwe 

vragen of problemen gesignaleerd worden. 

- Als inwoners zijn begeleid naar een vorm van participatie is het goed om na een bepaalde periode nog 

een keer te informeren hoe het gaat. Op deze manier kan gesignaleerd worden als inwoners niet op de 

goede plek terecht zijn gekomen of bijvoorbeeld overbelast raken. Hoewel hier natuurlijk een 

belangrijke rol ligt bij de inwoners zelf, vraagt deze (vaak kwetsbare) groep soms om een outreachende 

houding van professionals.  

3. Keuze in dilemma eigenaarschap en kort traject 

De focus binnen Maat Werkt ligt op het in een kort tijdsbestek regelen van zaken op terrein van financiën 

en/of participatie, juist waar dit niet zomaar past binnen het reguliere systeem. Dit vraagt om vasthoudende 

professionals met een sterke visie en professionele bevlogenheid. Die eigenschappen in combinatie met de 

korte duur van de trajecten staan enigszins op gespannen voet met ruimte voor het eigenaarschap van de 

bewoners. In de trajecten is de vraag van de inwoners heel duidelijk uitgangspunt van de trajecten. Maar in 

het vervolg zijn bij een aantal inwoners tijdens het traject stappen gezet waar inwoners niet in mee wilden 

gaan, of waar inwoners in eerste instantie wel in mee gingen, maar die later niet passend bleken.  

Dit heeft deels te maken met dat inwoners in een complexe situatie vaak niet zo maar weten wat voor hen 

het meest passend is en ook niet altijd energie hebben voor grote veranderingen omdat er te veel acute 

zorgen zijn. Dit vraagt om een langer contact, met meer ruimte om contact te leggen en te verhelderen 

waar de motivatie precies zit: wil de inwoner wel meer dan de oorspronkelijke vraag, wat voor type activiteit 

past echt bij iemand, waar zit de motivatie om in beweging te komen, welke zorgen moeten eerst 

verminderd zijn om in beweging te komen?  

Het zou goed zijn om hier duidelijke keuzes in te maken:  

- Welke inwoners begeleid je snel naar een vorm van werk en welke inwoners kan je beter eerst 

ondersteunen bij het verhelderen van hun motivatie? 

- Zou het binnen Maat Werkt kunnen passen om inwoners langer te begeleiden om de motivatie te 

verhelderen of kunnen inwoners bij wie dit speelt beter overgedragen worden aan anderen?  

- Hoe lang blijf je contact houden als inwoners niet of slechts selectief meegaan in het afgesproken 

traject? 

4. Afspraken met wijkcoaches en andere betrokkenen 

Het is belangrijk om, aansluitend bij de eerste twee aanbevelingen, betere afspraken te maken met de 

reguliere wijkcoaches en andere samenwerkingspartners, zoals de organisaties waar inwoners naar verwezen 

worden voor vrijwilligerswerk of dagbesteding. Het gaat dan vooral over de taakverdeling, de regierol en de 

onderlinge communicatie: wie doet wat en welke informatie moet uitgewisseld worden om de verschillende 

taken goed uit te kunnen voeren. 
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5. Bespreekbaar maken belemmerende regels en bureaucratie 

De mogelijkheden om met Maat Werkt mensen in beweging te krijgen richten participatie zouden groter 

zijn als de formele omgeving meer meebeweegt. Het gaat dan om de binnenschil van wijkteam, loket 

aanvullend inkomen en andere diensten van de gemeente en om de buitenschil van UWV, justitie en 

werkgevers. Binnen de pilot heeft het veel tijd en inspanning gekost om vanuit de verschillende visies en 

organisatieculturen dichter bij elkaar te komen. Het overtuigen van de buitenkring zal een nog grotere 

uitdaging zijn.  

Het gezamenlijk belang van buiten de kaders treden vraagt hier echter wel om en wordt duidelijk in een 

deel van de besproken casussen. Er gaat veel tijd en energie verloren aan het achterhalen en doorlopen van 

regels en procedures. Vanuit deze casuïstiek en de ervaringen van betrokken professionals kan een eerste 

stap gezet worden om – om te beginnen lokaal – belemmeringen bespreekbaar te maken en aan te pakken.  

Een mogelijke oplossing, waar op diverse andere plekken mee is en wordt geëxperimenteerd, is het 

beschikbaar stellen van een regelvrij of regelarm budget voor situaties waar de reguliere regels en 

procedures de slagvaardigheid te veel in de weg zitten. 

 




