DOORBRAAKMETHODE®
Aansluitvoorwaarden

1 – Wat is de Doorbraakmethode?
De Doorbraakmethode® is een allround pakket van maatregelen en activiteiten. Een
belangrijk onderdeel van de Doorbraakmethode® is een digitale omgeving waarmee
professionals op een makkelijke manier permanent kunnen leren en met inwoners
maatwerkplannen kunnen ontwerpen en onderbouwen. De digitale omgeving bevat
een online tool waarmee frontlijnprofessionals casus voor casus steeds dezelfde
processtappen kunnen zetten om te komen tot gelegitimeerde uitzonderingen.
1.1 Trainen en beleven
Leren waarom. Leren hoe. En leren doen. Daaraan geeft de Doorbraakmethode® op meerdere manieren
invulling. De crux is om schaalbaarheid, praktische wijsheid en nabijheid met elkaar in balans te brengen. Dat
doen we door in ieder geval drie manieren van leren aan te bieden.
•

Online leeromgeving: alle professionals die gebruik gaan maken van de Doorbraakmethode® worden
individueel aangesloten op een online leeromgeving. Daarin kunnen zij zichzelf bekwamen in de
instrumenten van de methode. Maar ook leren over de achtergronden ervan. De belangrijkste
professionele dilemma’s komen voorbij, en hoe daarmee te dealen. Er wordt aandacht besteed aan
richtinggevende wetten (o.a. Awb, Grondwet, EVRM, AVG) en aan sectorwetten (o.a. Jeugdwet, Wmo,
Participatiewet, Zvw, Wlz). Het hoe en waarom van kosten-baten analyses komt voorbij. En natuurlijk
een introductie/ tutorial over de Doorbraaktool. Op dit moment bestaat de leeromgeving uit 25 video’s
en naslagwerken. Bij het aansluiten op de Doorbraakmethode® krijgt iedere professional een tijdelijke
inlog voor de Doorbraaktool en de online leeromgeving. Pas als de leeromgeving helemaal is doorlopen
wordt de inlog in de online tool definitief. De digitale leeromgeving zal continu aangevuld worden met
nieuwe video’s van IPW en gebruikers. Zodat het ook gaat dienen als platform voor professionals die
onderdeel uit zijn gaan maken van een nieuwe maatschappelijke beweging. Via sociale media en
mobiele telefoons kunnen nieuwe video’s en andere bijdragen gepusht worden om de beweging levend
te houden en de community groeiend.
Iedere leeromgeving zal lokaal worden aangepast. Zodat bijvoorbeeld ook lokale bestuurders en
managers het platform kunnen gebruiken om de troepen aan te sporen om het verschil te maken.
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•

Het Grote Doorbraakboek: met dit boek leren professionals maatwerk
maken. Ze lezen over de decentralisaties, het sociale domein en
maatwerk. En over de feiten en theorie die ten grondslag liggen aan de
Doorbraakmethode®. Wie met de Doorbraakmethode® aan de slag gaat
leert stap voor stap hoe je een maatwerkplan maakt en hoe zo’n plan in
elkaar zit. Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.
Vele praktijkvoorbeelden in het boek inspireren professionals,
beleidsmakers, managers en bestuurders bij het vinden van je eigen
doorbraak. Net als met de leeromgeving kunnen mensen met dit boek
zelf aan de slag met het vinden van doorbraken en het onderbouwen
ervan in hun eigen praktijk.

1.3 Ontvankelijkheid en omarmen: aansluitvoorwaarden
Om succesvol met de Doorbraakmethode® aan de slag te kunnen moet een aantal voorwaarden in
organisatorische zin ingevuld worden. Het invullen van die voorwaarden is nodig om structureel en optimaal
ontvankelijk te zijn voor maatwerkplannen uit het veld, waarvoor gelegitimeerde uitzonderingen gemaakt
moeten worden. De meeste voorwaarden zijn in gemeenten voor de programma’s, pilots e.d. op hoofdlijnen al
ingeregeld, waardoor we ze samen alleen nog hoeven te finetunen.
De volgende punten zijn belangrijk om vooraf invulling aan te geven.
1.

Doorbraak-team: om maatwerkplannen te kunnen inregelen moeten professionals een beroep kunnen
doen op een kleine club (senior) medewerkers die de meest voorkomende domeinen in de uitvoering
vertegenwoordigen. En die op knoppen kunnen (laten) drukken om voorzieningen in het kader (jeugd)hulp,
ondersteuning en/ of (sociale) zekerheid ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Denk aan mensen die
werken in de domeinen jeugd, inkomen, schulden, bijzondere bijstand, maatschappelijke ondersteuning en
wonen en urgentie. Voor dat laatste domein is het heel handig als een vertegenwoordiging van de
woningcorporaties betrokken kan zijn. Dat hoeft niet. Dat geldt overigens ook voor de zorgverzekeraar(s).
Als het niet lukt om die in het team te betrekken, dan helpt een vaste contactpersonen waarmee een relatie
kan worden opgebouwd.

2.

Doorbraak-budget: er is beschikking over een vrij besteedbaar budget (bureaucratievrij geld) waarmee tijd
of snelheid kan worden gekocht en kleinere doorbraken geforceerd. Achteraf wordt via maatwerkplannen
verantwoording afgelegd over de besteding van dat budget in relatie tot de verwachte impact. Veel grote
gemeenten hebben een vorm van maatwerkbudget gekoppeld aan hun frontlijn. Maar het kan ook anders:
door een specifieke omschrijving toe te voegen aan de verordening voor de inzet van bijzondere bijstand.
Mits aan inkomens- en vermogenstoets wordt voldaan, kan de Doorbraakmethode® gebruikt worden om
middelen uit bijzondere bijstand te ontsluiten om snel doorbraken te forceren. Snelheid is het belangrijkste.
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Bijna al het doorbraakbudget dat IPW inzette afgelopen jaren, had ook binnen de voorwaarden van
bijzondere bijstand gepast. Alleen was de route niet snel genoeg.
3.

Escalatiematrix: om te voorkomen dat op het moment dat escalatie nodig is nog moet worden bedacht hoe
en bij wie dat moet, is vooraf helder via welke lijn maatwerkplannen en beslissingen daarin worden
opgeschaald. Die escalatiematrix dient vooral het doel om hem niet te gebruiken. Maar als op het niveau
van waarden afwegingen moeten worden gemaakt, die in de uitvoering tot onoverkomelijke dilemma’s
leiden dan is het belangrijk dat hoger in de organisatie alsnog een besluit kan worden genomen. Niet om
altijd ‘ja’ te zeggen, want ‘nee’ is ook een helder antwoord. Hierin komt bestuurlijk commitment concreet
tot uitvoering.

4.

Intern aanspreekpunt: om organisatorische hiccups te kunnen adresseren en oplossen, is het nodig dat
iemand in de gemeentelijke organisatie ‘ervan is’. Het maken van uitzonderingen en het forceren daarvan
doet soms een hoop stof opwaaien. Dat stof is grondstof om van te leren. Maar dat moet wel gericht en
geduid worden en verbonden met de organisatie. Daarvoor dient een intern aanspreekpunt. Die is de
haarlemmerolie en de vertaler van lessen tegelijk.

5.

Analyse lokale verordeningen: vooraf kunnen al benoemd worden op welke lokale artikelen in beleidsregels
en verordeningen in juridische zin uitzonderingen zullen worden gebaseerd. Het is daarom goed om daar
een inventarisatie van te maken. Die programmeren we voor in de Doorbraaktool.

6.

Voorspellen van materiële behoefte op basis van populatie en ervaringscijfers: op basis van ervaringscijfers
kan voor iedere gemeente een grove schatting gemaakt worden over het aantal voorzieningen of
uitzonderingen die nodig zijn op het gebied van wonen, inkomen en schulden. Om te anticiperen op hoe die
uitzonderingen kunnen worden beantwoord binnen en buiten de gebaande paden. We kunnen de
ervaringscijfers van IPW tot nu toe gebruiken.

7.

Privacy: tot besluit moeten we de waarborg van Privacy niet vergeten. IPW beschikt over model
Verwerkersovereenkomsten en Toestemmingsverklaringen (informed consent) die als vertrekpunt kunnen
worden gebruikt.

1.4 Doorbraaktool
De (online) Doorbraaktool is een instrument (webbased app) om kwalitatief hoogwaardige maatwerkplannen
mee te maken. Die online maak-omgeving geeft de beste schaalbare garantie dat voorspelbaarheid,
betrouwbaarheid en navolgbaarheid van maatwerk is geborgd. De webbased tool is vooralsnog een standalone
applicatie die niet is geïntegreerd in andere software, zoals administraties en basisregistraties. Dat is bewust. De
tool is er primair voor professionals die op een makkelijke en toegankelijke manier met inwoners
maatwerkplannen willen maken en onderbouwen. Waarna ze weten dat opvolging van die plannen heel
waarschijnlijk is. Omdat de omgeving goed geregeld is waarin het instrument gedijt.
De tool bestaat uit twee grote blokken. Ten eerste het blok waarin een maatwerkplan wordt gemaakt. Ten
tweede het blok waarin het maatwerkplan wordt onderbouwd. Het eerste blok bestaat voornamelijk uit vrije
invulvelden over de situatie waarin een huishouden zich bevindt, wat nodig is om daaraan te ontsnappen en met
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welk idee over de nabije toekomst voor ogen. Om in de toekomst data uit dit blok te genereren vragen we
gebruikers te ‘taggen’ op welke onderdelen van het leven problemen, oplossingen en doorbraken betrekking
hebben. Daarnaast is textmining een manier om data te produceren. Alle vragen in het eerste blok zijn gebaseerd
op de principes van oplossingsgericht werken.
In het tweede blok zijn twee functionaliteiten essentieel. Dat is de legitimiteitstool, waarmee op basis van hints
die zijn gebaseerd op de informatie uit het eerste blok wetten, wetsartikelen en verordeningen kunnen worden
geselecteerd die ruimte bieden voor maatwerk. De voorgeprogrammeerde wetten zijn gebaseerd op de artikelen
die IPW de afgelopen jaren gebruikte om maatwerk juridisch te onderbouwen. De database zal doorlopend
worden aangevuld en aangepast. De tweede functionaliteit is een kosten-baten tool. Daarmee kan een
professional gemakkelijk een kosten-baten analyse van het maatwerkplan maken door twee scenario’s
(nulalternatief en maatwerkplan) tegenover elkaar te zetten. Het verschil is de maatschappelijke kost of baat.
Lokale en regionale inkooptarieven worden per gemeente ingevoerd. Als die niet beschikbaar zijn maken we
gebruik van de maatschappelijke prijslijst. Ook tarieven van verzekeraars kunnen worden ingevoerd. Of Nzatarieven. Voor zowel de legitimiteitstool als de kosten-baten tool geldt dat een slimme zoekfunctie op basis van
eerder ingevoerde informatie suggesties doet aan gebruikers.
Om hulp op afstand te kunnen organiseren, of overleg in multidisciplinaire teams extra makkelijk te maken, is
ook een beeldbel- en schermdeelfunctie gekoppeld. Die loopt via Microsoft Sharepoint en is geïntegreerd in de
online leeromgeving.
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3.4 Hulp is dichtbij en nabij
Aanvullend op alle bovenstaande waarborgen en instrumenten, verwachten we vragen. Bureaucratie, financiële
kortetermijnbelangen, organisatorische routines, morele dilemma’s en kennislacunes zijn niet ineens uit de weg.
Kortom: gebruikers hebben vragen. En hebben hulp nodig bij de beantwoording van die vragen. Vooral als vragen
en professionele dilemma’s in elkaars verlengde liggen. Ook daar willen we aan tegemoet komen.
Het gaat wederom om de balans. Om te beginnen zijn de professionals in de gemeente voor elkaar beschikbaar
om hun eigen collega’s te coachen, supporten en te helpen bij kleine overwinningen te boeken op hun eigen
reserves, dilemma’s en problemen. Via de leeromgeving kunnen professionals terecht bij de help-out van IPW.
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