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City Deal Inclusieve stad
• Samenwerking van 5 steden (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden,

Utrecht, Zaanstad), en 4 ministeries BZK, VWS,SZW en V&J
• Onderdeel van Agenda Stad
• Vanuit de uitvoeringspraktijk van wijkteams en de

leefwereld van inwoners, systeeminnovaties realiseren
• Richt zich op de groep meest kwetsbare inwoners



Voorbeeld: (fictieve) huidige situatie
• Meneer woont sinds enige jaren bij een vriendin. Zij is zijn

steun en toeverlaat, en zorgt ervoor dat hij het hoofd
boven water kan houden

• Inkomen uit Wwb-uitkering twee jaar geleden stopgezet,
vanwege constateren gezamenlijke huishouding

• Terugvordering van de uitkering vanaf 2010 -> schuld van
45.000 euro bij de gemeente



Voorbeeld (2)
• Mevrouw heeft een baan, verdient ca. 1700 euro per maand
• Meneer betaalde haar 350 euro per maand aan huur, maar

kan dit zonder uitkering niet opbrengen
• De schulden bij beide lopen op: mevrouw kan meneer niet

onderhouden, maar wil hem, gezien de gevolgen voor zijn
gezondheid, ook niet uit huis zetten

• De psychiater schat in dat meneer gezien zijn beperkingen niet
zelfstandig kan wonen. Een diagnose waarbij hij in aanmerking
komt voor Beschermd Wonen in een 24-uurs instelling is
mogelijk. Kosten? 45.000 euro per jaar



Wat nu??
• Bespreek in groepjes:

– Wat nu als volgende actie te ondernemen?
– Door wie?
– Wat is daarvoor nodig?



Alternatieve scenario’s:
• Uitkering toch verstrekken: (extra) kosten 7824 euro

per jaar
• Niets doen: schulden zullen (iets) oplopen, de

situatie wordt moeilijker houdbaar, inschatting
professionele inzet = ca. 4 uur per week. * 75 euro,
maakt 24.000 euro per jaar

• PGB ?
• Wajong



Belangrijkste conclusies analyse



Sociale teams en instanties

Sociale teams zijn veel tijd kwijt aan omgaan met
instanties

Veel mensen hebben problemen op basisgebieden (schulden, armoede, wonen)

Inwoners en
teamslopen vast
in
systeemwereld

Problemen
escaleren, met
hoge
maatschappelijke
kosten



Analyse algemene knelpunten:

Citydeal Inclusieve Stad
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Focus op
rechtmatigheid

Geen ruimte voor
maatwerk Instanties gaan uit van

modelburgers Gestandaardiseerde
contacten





Experimenten
1. Een brede geldstroom sociaal domein voor de wijk voor meer

handelingsruimte voor de sociaal werker
2. Professionalisering/competentieontwikkeling sociaal werker
3. Betere samenwerking met belangrijkste schuldeisers en

beschermingsbewind onder regie van de gemeente



Tussentijdse ervaringen
• Maatwerkbudget geeft ruimte en doet wat de transformatie

beoogt; maar is bypass en verandert systeem niet
• Inzicht in de uitgaven per wijk stimuleert innovatie

(versterking sociale structuur) en de samenwerking met
zorgverzekeraars

• Integraal werken moeizaam: tegenwerking vanuit systeem en
angst voor ruimte

• “Wie niet past, loopt vast”



Doen wat nodig is… Nu wij nog!



• Professionals moeten kunnen handelen zonder gehinderd te worden door
regelgeving. “Regelgeving is faciliterend aan de leefwereld”.

• Hier lopen we tegen wet- en regelgeving aan.
• Hier lopen we tegen mandatering aan.
• Cultuur, professionals niet gewend in denken in integrale plannen of ruime

durven.

• Vangnet en maatwerkbudget als oplossing voor deze problemen.
• Vangnet: Mandatering en Ondersteuning
• Maatwerkbudget: Regelvrije ruimte
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Transformatie



Risico van een Vangnet en Maatwerkbudget is dat je achterover gaat leunen
in het reguliere werk.

“Je kan toch gebruik maken van het maatwerkbudget om te doen wat nodig
is?”

“We hebben het toch opgelost?”
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Van pilot naar structurele oplossing



• Multidisciplinaire overleggen: niet alleen om de casus op te lossen!
• Ervaringen TopKlas (instituut publieke waarden) verspreiden
• Casuïstiek bespreking in met directeur en MT
• Leerlijnen
• Nieuwe medewerkers
• Hemelse Modder: the game!
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Hoe kunnen we de backoffice meenemen?
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De rest van de organisatie?
Sommige casuïstiek betreft ook andere domeinen:

– Wonen
– Burgerzaken (adres etc)
– Handhaving (uitkeringsfraude)
– Belastingen

Kunnen zij ook buiten kaders omdenken? Of vullen we gaten in met bijv.
bijzondere bijstand (budgettaire discussies en targets)



TopKlas: N=1 naar N=100
“De uitvoering” voert beleid uit…

of

Beleid voert uit wat “de uitvoering” bedenkt
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En beleid?



“Ja, maar
Juridische risico’s…
Geen geld…
Geen capaciteit…
Past niet in ons inkoopbeleid…
Wie is de ambtelijk opdrachtgever?”

Durven wij ons ook echt ondergeschikt te maken aan de uitvoering?
Nu zijn werkinstructies/implementatie echt nog het slotstuk van projecten.
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De praktijk



TopKlas: N=100 naar N=10.000

Rijksoverheid

Uitvoeringsorganisaties: bijv. Belastingdienst, UWV etc

Zorgverzekeraars
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Buiten de gemeente?



Vervolg in 2018

• Meer preventie in de het systeem van uitvoering
• Afbetalen schulden in natura
• Ontzorgen van mensen: pakketten maken
• Eén overheid: werken op basis van vertrouwen
• Vroegsignalering verbeteren



Eenvoud is ingewikkeld


