
 

Maatpact kost geld, maar niks doen of het verkeerde doen is véél duurder 

Soms is er alleen maar een container nodig en een professioneel opruimbedrijf om te voorkomen 
dat inwoners uit hun huis gezet worden. Zó eenvoudig kan het zijn om te investeren in 
bestaanszekerheid. Vanuit Maatpact delen we graag een praktijkvoorbeeld om te laten zien hoe 
ver je komt met de menselijke maat en wat eenvoudig rekenwerk. 

Een huisuitzetting verergert de problemen alleen maar 
Voor inwoners die we Joan en Frits zullen noemen, is het kantje boord. Zij hebben zoveel spullen 
verzameld dat hun huis onveilig en onleefbaar geworden is. Zelf kunnen ze dit probleem niet 
overzien, laat staan aanpakken. De situatie leidde tot een ongeluk waardoor Frits met spoed met een 
ambulance naar het ziekenhuis moest. Maar hulp accepteren was en blijft voor hen een groot 
probleem. Gaat de uithuiszetting door, dan is de kans groot dat het Frits ook niet meer lukt om zijn 
beschutte werkplek te behouden. Uit ervaring weten we namelijk dat mensen zonder huis ook 
moeilijk hun baan houden. En dan zijn Joan en Frits helemaal ver van huis. 

Doorbraak gelukt dankzij het doorbraakbudget 
De gemeente vergoedt de opruimkosten voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in opruimen en voor 
een container. Joan en Frits kunnen thuis blijven wonen. Zij krijgen begeleiding in de vorm van 
bemoeizorg om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. 

Eigenlijk is het niet mogelijk om financiering te krijgen voor dingen als opruimkosten en containers. 
Terwijl dit nou juist de doorbraak was die in deze situatie nodig was. Vanwege het doorbraakbudget 
dat hoort bij de doorbraakmethode kan een professional binnen een dag geld inzetten als dat nodig 
is. 
 
Verantwoording vanuit de Waardendriehoek 
Met behulp van de waardendriehoek beargumenteert de gemeente waarom de voorgestelde 
doorbraak de beste oplossing is. De betrokkenheid van de inwoners, een rendementsberekening en 
de ondersteuning vanuit de wet wijzen allemaal uit dat deze oplossing het best helpt. 
 
Betrokkenheid 
(Hoe wil de inwoner bijdragen aan het succes van de oplossing?) 
Het plan is samen met Joan en Frits gemaakt. Zij staan er achter omdat ze hun huis niet kwijtraken en 
de woning weer leefbaar en veilig wordt, zodat er geen ongelukken meer kunnen gebeuren. Dankzij 
dit plan krijgen ze wat meer vertrouwen en laten ze meer ondersteuning toe. De verwachting is dat 
ze hierdoor hun leven wat beter op de rit krijgen en houden. 
 
Legitimiteit 
(Hoe ondersteunt de wet de oplossing?) 
Recht op huisvesting waarborgen (maatregelen op 3 gebieden); Het Europees Sociaal Handvest; 
Artikel 31: 



Teneinde van de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te waarborgen, verbinden de 
partijen zich maatregelen te nemen die erop zijn gericht: 
1. de toegang tot adequate huisvesting te bevorderen. 
2. dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen. 
3. de kosten voor huisvesting binnen het bereik te brengen van een ieder die niet over voldoende 
middelen beschikt 

 
Rendement 

  
 

Wat leren we van deze casus? 
• Bestaanszekerheid éérst! De doorbraak voorkomt dat Joan en Frits hun huis kwijtraken – en 

Frits zijn werk. 
• Als er niets aan de huidige situatie verandert, kan zomaar de dreigende situatie ontstaan. De te 

verwachten kosten zijn in kaart gebracht. 
• De doorbraak kost meer dan de huidige situatie. Op korte termijn levert Maatpact financieel 

nog niks op. 
• De kosten voor de doorbraak zijn lager dan de kosten voor de dreigende situatie. Op de langere 

termijn (12 maanden) geeft de gemeente minder extra geld uit aan zorg en ondersteuning. 
Namelijk € 56.916, het bedrag onder ‘Rendement’. Dat wil zeggen: dankzij Maatpact hoeft de 
gemeente minder méér geld uit te geven. 

• Het Doorbraakbudget fungeert als ‘snel geld voor een oplossing die nergens in het systeem 
staat’ en helpt zo de bureaucratie te doorbreken. 

• De verantwoording vanuit de waardendriehoek laat zien waarom de doorbraak een verstandige 
keuze is. Voor de inwoners én voor (het huishoudboekje van) de gemeente. 

 
*De situatie is volledig geanonimiseerd, feiten zijn aangepast om privacy redenen. 
 
Meer voorbeelden zien? Kijk onder Voorbeelden op de website www.regio-
hartvanbrabant.nl/projectenoverzicht/maatpact 



 
Meer weten over Maatpact? 
Neem contact op met regionaal projectcoördinator Yvonne Zonnenberg, via maatpact@regio-
hartvanbrabant.nl 


