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Mini-Maatwerkbudget is een samenwerkingsproject met
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

3

Mini-Maatwerkbudget

4

E

€

Evaluatie 2020

Voorwoord
In 2016 is gestart met het project Teambudget bij de Samen DOEN teams in de hele stad. In 2018
is dit verder uitgebreid naar Ouder- en Kind-teams (OKT), Wijkzorgnetwerken (WZ) en teams van
Werk-, Participatie- en Inkomen (WPI). Op dit moment (juni 2020) werken 56 teams met het MiniMaatwerkbudget1.
In 2018 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Sinds die tijd hebben de bestaande teams meer
ervaring opgedaan en zijn er nieuwe teams bijgekomen. Het leek daarom een goed moment om weer
te evalueren. Daartoe is in mei 2020 een vragenlijst gestuurd aan alle teams die gebruik maken van het
Mini-Maatwerkbudget . Ruim 75% heeft de vragenlijst beantwoord. Daarmee hebben we een goed
beeld gekregen van de ervaringen van de gebruikers. Die presenteren we in deze evaluatie, samen
met een overzicht over de besteding van het budget in 2019 en de eerste helft van 2020. Dit tezamen
geeft de stand van zaken van het Mini-Maatwerkbudget in Amsterdam weer. Op basis daarvan trekken
we conclusies en doen we aanbevelingen voor de toekomst van het Mini-Maatwerkbudget in 2021 en
verder.

In 2016 is gestart met het project
Teambudget bij alle Samen DOEN teams.
In 2018 is dit verder uitgebreid naar
Ouder- en Kind-teams (OKT), Wijkzorgnetwerken (WZ) en teams van Werk-,
Participatie- en Inkomen (WPI). Op dit
moment (juni 2020) werken 56 teams met
het teambudget1. In verband met de
komst van de buurtteams wordt het
teambudget vanaf 1 januari 2021
omgedoopt tot Mini-Maatwerkbudget.
Om gelijk gewend te raken aan de
nieuwe naam is er voor gekozen om
voor de evaluatie gelijk de naam
Minimaatwerk budget te introduceren.
De term teambudget werd te vaak
geassocieerd met een lief en leed pot.
Bovendien past het mini-maatwerkbudget
naadloos in de ambitie om maatwerk te
kunnen leveren binnen het sociaal domein.

Mini-Maatwerkbudget

1 In deze evaluatie verstaan we onder ‘teams’: teams die voor het gebruik van het Mini-Maatwerkbudget samen een
WhatsAppgroep gevormd hebben.
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1. Wat is het MiniMaatwerkbudget
1.1 Methodiek van het Mini-Maatwerkbudget
Het Mini-Maatwerkbudget is in 2016 opgezet om teams van professionals in het sociaal domein de
mogelijkheid te geven om snel en met minimale verantwoording acute problemen van huishoudens in
Amsterdam op te kunnen lossen. Het Mini-Maatwerkbudget is een samenwerking tussen de gemeente
(WPI en OJZ, Onderwijs, Jeugd en Zorg) en Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA).
Elk team heeft de beschikking over een budget (2000 euro voor wijkteams en 5000 euro voor WPIteams2). Op grond van een groepsbesluit kan dit ingezet worden voor noodsituaties waarin andere,
voorliggende voorzieningen niet, niet voldoende, of niet op tijd een oplossing bieden. Per huishouden
kan eenmalig een dienst of product ter waarde van 500 euro (wijkteams) of 1000 euro (WPI-teams)
vergoed worden.
Voor het groepsbesluit maken de teams gebruik van WhatsApp. Een teamlid brengt een casus (z0nder
persoonsgegevens) in op de groepsapp. De andere teamleden reageren in de appgroep met een
akkoord, aanvullende vragen, alternatieven of tips. Als minimaal drie collega’s akkoord zijn, is er een
besluit. Bij tegenstemmen is uiteindelijk de meerderheid doorslaggevend.
FBNA kan de teams adviseren over voorliggende voorzieningen van de gemeente en fondsen en
beheert het online betaalsysteem (inclusief pinpassen) en verdeelt zo de budgetten over de teams in de
stad. Het bedrag dat nodig is om het product of de dienst te vergoeden wordt op een pinpas geladen;
die pinpas wordt uitgeleend aan de cliënt en na gebruik geretourneerd samen met de bon van de
uitgave. Er wordt alleen bij hoge uitzondering contant geld aan cliënten verstrekt. Achteraf wordt voor
elke uitgave een korte verantwoording meegestuurd naar FBNA3.
Deze werkwijze met bankrekening en pinpas zorgt ervoor dat de doelbinding tussen de pintransactie
en datgene wat is toegekend altijd geconstateerd kan worden. Fraude wordt zo voorkomen. De teams
leveren in feite een soort “zorg in natura”; cliënten krijgen geen geld maar het product of dienst dat is
afgesproken.
Het pluspunt is dat het een eenvoudig systeem is met transparante verantwoording en weinig
administratieve lasten. Tegelijkertijd levert het veel beleidsinformatie op over het gebruik van het
budget, bijvoorbeeld over steeds terugkerende kosten of situaties waar professionals in de uitvoering
tegenaan lopen.

2 Het budget voor de WPI-teams is hoger, omdat zij ervaring hebben met het nemen van besluiten met financiële gevolgen.
3 Zie verantwoordingsformulier bijlage 1.
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Stappenplan
Mini-Maatwerkbudget
Het Mini-Maatwerkbudget
Is er een doorbraak mogelijk?
Kan de doorbraak worden bereikt
via voorliggende voorzieningen
of fondsen?

Kan de doobraak niet
(snel genoeg) worden bereikt met
aanvraag bij andere fondsen?

Wordt het bedrag niet ingezet
om schulden in welke vorm dan
ook af te lossen?

Is het benodige bedrag minder
dan 500,- euro per huishouden?

Stappenplan:
1. Dien een aanvraag in, in de groepsapp of tijdens de
vergadering.
2. Bespreek de aanvraag met elkaar en overleg over eventuele
alternatieven.
3. Stem over de aanvraag. Om tot een overeenstemming te
komen dienen er minimaal drie mensen akkoord te zijn.
Maar in het geval van tegenstanders gelden de meeste
stemmen!
4. Reageer binnen 24 uur!
Bedenk met elkaar: Van 20% van onze aanvragen mogen
we achteraf spijt hebben!
5. Is de aanvraag akkoord? De team assistent stort het
toegekende bedrag op de pinpas!
a. Een klant kan nooit meer geld opnemen dan het bedrag
op de pinpas! Ga mee met de klant als dat nodig is, of
geef de pas mee en zorg dat je hem weer terug krijgt.
b. Let op: Je kan overal pinnen, maar geen contant geld
opnemen.
c. Betalen via Ideal kan wel! Dus op Marktplaats kopen is
geen probleem.
d. Rekening kunnen alleen via Ideal betaald worden, dus
vraag om een betaal verzoek. Vanuit internetbankieren
of een Tikkie.
6. Uitgave gedaan? Maak na afloop een foto van de bon,
en vul het verantwoordingsformulier in.
7. Tip! Deel een foto van de bestemming
van het bedrag met je collega’s
in de groepsapp!

€ 500,E

Dien een aanvraag in voor
een bijdrage uit het
Mini-Maatwerkbudget!

Een samenwerking met:
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Marita Tolman, tel.: 020 - 4201984
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1.2 Uitgangspunten van het Mini-Maatwerkbudget
• Multidisciplinaire teams:
Alle teams worden multidisciplinair samengesteld. Op die manier komt kennis en expertise vanuit
verschillende disciplines samen. De Samen DOEN teams zijn al multidisciplinair samengesteld. Deze
bestaan uit professionals (generalisten) van verschillende (jeugd)zorgpartijen met daaraan verbonden
specialisten op diverse gebieden, waaronder klantmanagers van de gemeente Amsterdam. Bij de
Ouder- en Kind teams is een inkomensconsulent en een expert uit het team van Voorzieningen van
Armoedebestrijding WPI toegevoegd aan de groepsapp. Dit gebeurt ook bij de Wijkzorgnetwerken.
Bij de Activeringsteams worden juist hulpverleners vanuit de Wijkzorg toegevoegd aan de appgroep.
Dit om te bevorderen dat kennis, ervaring en perspectieven gedeeld worden.
• Afwegingskader:
‘Doen wat nodig is’, is het motto. Het uitgangspunt is dat de professional de expertise heeft om in
te schatten wat nodig is. Maar maatwerk leveren is niet altijd eenvoudig en er zijn verschillende visies
mogelijk. Daarom is de blik van collega’s nodig. De teamleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor
het budget. Zo bouwen zij een gezamenlijk referentiekader op voor het nemen van besluiten over de
inzet van het budget.

4 Team gevormd uit de verschillende escalatieteams in het sociaal domein.
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• Leren:
De eis van een groepsbesluit zorgt er voor dat professionals met elkaar het gesprek aangaan over wat
echt noodzakelijk is. Zo wordt geleerd over wet- en regelgeving, fondsen en andere mogelijkheden,
maar er wordt ook geleerd van de uitwisseling van verschillende perspectieven. Al doende ontstaan
de inzichten. Het is belangrijk om het leren te verankeren in intervisie- of evaluatiebijeenkomsten of
tijdens een werkoverleg.

1.3 Mini-Maatwerkbudget versus Maatwerkbudget
Op basis van de ervaringen met het Mini-Maatwerkbudget en in het kader van de doorontwikkeling van
het Sociaal Domein en de ambitie om als gemeente zoveel mogelijk ‘maatwerk’ te kunnen leveren, is in
2019 daarnaast voorzichtig gestart met het ontwikkelen van het Maatwerkbudget.
De teams die hier een beroep op kunnen doen (de Verbondsteams als voorlopers van de toekomstige
Buurtteams, Samen DOEN teams en het Doorbraakteam4) stellen op basis van informatie over alle
leefdomeinen van een huishouden een maatwerkplan op en zorgen voor de uitvoering. Zij brengen in
beeld wat er op verschillende fronten noodzakelijk is om het huishouden verder te helpen. Als zij via de
reguliere weg niet alle maatregelen in het plan kunnen bekostigen, mogen ze een beroep doen op het
Maatwerkbudget. De verbindingsmanager kijkt mee met de inzet van het budget.
In beginsel kunnen de teams maximaal € 10.000 per huishouden inzetten vanuit het Maatwerkbudget.
De teams maken gebruik van een eigen bankrekening met 1 of meerdere pinpassen, analoog aan de
werkwijze van het Mini-Maatwerkbudget .
Het belangrijkste verschil met het Mini-Maatwerkbudget is dat het gaat om hogere (en herhaalde)
bijdragen en dat er een uitgebreid Maatwerkplan aan ten grondslag ligt.
Deze evaluatie gaat over het Mini-Maatwerkbudget. Een evaluatie van het Maatwerkbudget zal later dit
jaar verschijnen.
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2. Besteding van het
budget
2.1 Aantal teams en verspreiding over de stad
In 2019 bestonden er 45 Mini-Maatwerkbudget accounts. In 2020 is dat uitgebreid tot 51 accounts (juni
2020). Het aantal teams dat samenwerkt in een WhatsApp-groep is hoger, namelijk 56. Dit verschil is
te verklaren doordat enkele Samen DOEN-teams (Nieuw West, Zuid, Oost) met meerdere teams op 1
account werken.
De typen teams zijn: 15 Samen DOEN teams5, 12 Ouder- en Kindteams, 12 Wijkzorg-netwerkteams,
14 teams vanuit Werk, Participatie en Inkomen (6 Activering6, 3 Werk & Re-integratie, 2 Werk en
Opleiding Jongeren, 1 Budget- en Inkomensbeheer Bijzondere Doelgroepen, 1 Werk &Veiligheid, 1
Entree/Statushouders), 2 Verbondsteams en 1 team vanuit Onderwijs, Jeugd en Zorg (het Preventief
Interventieteam team PIT).
Evaluatie Teambudget
In grote lijnen worden alle gebieden van de stad bereikt. In figuur 1 is de verspreiding
van de teams over
15-09-2020
de stad weergegeven:
stadsdeel

gebied

Noord

Noord Oost

OKT

Samen DOEN

Wijkzorg

WPI

Wijkzorg + Activering+ Verbond

Noord West

WPI Jongeren

Verbondsteam

nog niet gestart

Oud Noord
Centrum

Activering

Centrum Oost
Centrum Zuid

Centrum West
Oost

Zuid

nog niet gestart

IJburg en Zeeburgereiland
Indische Buurt OHG

2 wijktafels

Oud Oost

3 wijktafels

Watergraafsmeer

3 wijktafels

De Pijp Rivierenbuurt
Buitenveldert Zuidas

Activering

Dapperbuurt

Activering
loopt nog niet

Oud Zuid
Zuidoost

Bijlmer Centrum
Bijlmer Oost
Gaasperdam Driemond

West

Activering

Bos en Lommer

W&R

Oud West De Baarsjes

2 wijktafels

Westerpark
Nieuw West

Activering, W&R
W&R

De Aker Sloten Nieuw-Sloten
Osdorp

nog niet gestart

Slotervaart
Geuzenveld Slotermeer
Stadsbreed
MBO Jeugdteam

HbH OGGZ

Activering
BIBD, Entree,
W&R, PIT,
Interventieteam

Dak- en
Thuisloze
Jongeren

Tabel 1 Verspreiding
Teambudget-teams
over de stad
Tabel
1 Verspreiding
Mini-Maatwerkbudget-teams
over de stad

5 Alle
18 Samen
DOEN teams
werken
met het Mini-Maatwerkbudget, maar in Noord zitten de 3 teams in één groep voor wat
2.2.
Besteding
budget
2019
betreft gebruik van het Mini-Maatwerkbudget, en in Zuidoost doen 3 teams in 2 Mini-Maatwerkbudget-teams mee.
6 Activering Noord werkt samen met Wijkzorg en OKT en Verbondsteam in Noord Oost.

De totale uitgave in 2019 bedraagt € 54.880. Dat is als volgt over de typen teams verdeeld:
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15-09-2020
stadsdeel

gebied

Noord

Noord Oost

OKT

Samen DOEN

Wijkzorg

WPI

WPI Jongeren

Noord West

Verbondsteam

nog niet gestart

Wijkzorg + Activering+ Verbond

Oud Noord
Centrum

Activering

Centrum Oost

nog niet gestart

Centrum Zuid

Centrum West
Oost

IJburg en Zeeburgereiland

Zuid

Indische Buurt OHG

2 wijktafels

Oud Oost

3 wijktafels

Watergraafsmeer

3 wijktafels

De Pijp Rivierenbuurt

Activering

Dapperbuurt

Activering
loopt nog niet

Buitenveldert Zuidas
Oud Zuid
Zuidoost

Bijlmer Centrum
Bijlmer Oost
Gaasperdam Driemond

West

Activering

Bos en Lommer

W&R

Oud West De Baarsjes

2 wijktafels

Westerpark
Nieuw West

Activering, W&R
W&R

De Aker Sloten Nieuw-Sloten
Osdorp

nog niet gestart

Slotervaart
Geuzenveld Slotermeer
Stadsbreed
MBO Jeugdteam

HbH OGGZ

Activering
BIBD, Entree,
W&R, PIT,
Interventieteam

Dak- en
Thuisloze
Jongeren

Tabel 1 Verspreiding Teambudget-teams over de stad

2.2.

2.2 Besteding budget 2019

Besteding budget 2019

De totale uitgave in 2019 bedraagt € 54.880. Dat is als volgt over de typen teams verdeeld:

De totale uitgave in 2019 bedraagt € 54.880. Dat is als volgt over de typen teams verdeeld:
Jeugd
€ 7468
WPI
€ 19.571

SamenDOEN/
Verbond
€ 20.248

Figuur 1 Uitgave Mini-Maatwerkbudget
2019 per type team
Zorg
€ 7521

Figuur 1 Uitgave Teambudget 2019 per type team

Evaluatie Teambudget
15-09-2020

Onderverdeeld naar kostensoort ziet de besteding over 2019 en 2020 (tot 13 juni) er zo uit:

Onderverdeeld naar kostensoort ziet de besteding over 2019 en 2020 (tot 13 juni) er zo uit:
5

Kostensoort
Wonen
Leefgeld
Overig
Vervoer
Zorg
Onderwijs/Studie
Leges/rechtsbijstand
Kleding
Activiteiten kind
Sport
Eindtotaal

2019
€ 15.957
€ 7.878
€ 7.084
€ 6.534
€ 5.784
€ 4.402
€ 2.943
€ 1.108
€ 1.014
€ 1.219
€ 53.923

Tabel 2 Uitgave Teambudget naar kostensoort

%
30%
15%
13%
12%
11%
8%
5%
2%
2%
2%
100%

2020
%
€ 10.187 41%
€ 4.719 19%
€ 1.357
5%
€ 1.873
8%
€ 2.688
11%
€ 1.997
8%
€ 961
4%
€ 497
2%
€ 382
2%
€0
0%
€ 24.661 100%

Tabel 2 Uitgave Mini-Maatwerkbudget
naar kostensoort
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Weergegeven in een grafiek:

Activiteiten kind
Sport
Eindtotaal
Mini-Maatwerkbudget

€ 1.014
€ 1.219
€ 53.923

€

2%
2%
100%

€ 382
2%
€0
0%
€ 24.661 100%

Tabel 2 Uitgave Teambudget naar kostensoort
E

Weergegeven in een grafiek:

Weergegeven in een grafiek:

Figuur 2 Uitgave Mini-Maatwerkbudget
naar kostensoort
Figuur 2 Uitgave teambudget naar kostensoort

In het overzicht op de volgende pagina is de uitgave nog verder uitgesplitst naar team, waarbij de cijfers
In het overzicht op de volgende pagina is de uitgave nog verder uitgesplitst naar team, waarbij
van
2020
meegenomen
zijn
13Het
juni.
Het overzicht
52voor
teams (waarbij voor de Samen DOENde cijfers
vanweer
2020 weer
meegenomen zijn
tot tot
13 juni.
overzicht
telt 52 teams telt
(waarbij
teams
het
aantal gebieden
dat zijdat
bedienen
haakjes
erachter
de Samen
DOEN-teams
het aantal gebieden
zij bedienentussen
tussen haakjes
erachter
is gezet).is gezet). Vier teams zijn zo recent
Vier teamsdat
zijn zo
zij nog geen
uitgavegedaan;
hebben gedaan;
zij komenniet
niet voor
in in de tabel.
gestart
zijrecent
nog gestart
geendat
uitgave
hebben
zij komen
voor
de tabel.
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Team

2019

Ouder Kind Team Baarsjes
Ouder Kind Team Bos en Lommer
Ouder Kind Team Westerpark
Ouder Kind Team Bijlmer Oost
Ouder Kind Team Gaasperdam Driemond
Ouder Kind Team Geuzenveld Slotermeer
Ouder Kind Team Osdorp
Ouder Kind Team Oud Noord
Ouder Kind Team MBO -Stadsbreed
Preventief Interventieteam PIT

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

tot juli 2020

€

559
99
166
2.356
1.669
998
198
464
85
876

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.470 €

3.911

Samen DOEN Bijlmer Centrum
Samen DOEN Bijlmer Oost
Samen DOEN Holendrecht Gaasperdam (2)
Samen DOEN Centrum
Samen DOEN Nieuw West (2)
Samen DOEN Geuzenveld Slotermeer
Samen DOEN Noord (3)
Samen DOEN Oost (3)
Samen DOEN West (2)
Samen DOEN Zuid (2)
Verbond Oost
Verbond Zuid Oost

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.551
742
2.028
1.147
2.117
1.359
698
6.475
919
1.765
70
492

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

268
259
950
258
1.535
611
2.960
1.370
323
393
1.025

Wijkzorg Netwerk Osdorp Slotervaart
Wijkzorg Netwerk Geuzenveld
Wijkzorg Netwerk Centrum (Oost)
Wijkzorg Netwerk Centrum-Zuid
Wijkzorg Netwerk Pijp/Rivierenbuurt
Wijkzorg Netwerk Gaasperdam Driemond
Wijkzorg Netwerk Indische Buurt- Oost
Wijkzorg Netwerk Noord-Activering-Verbond
Wijkzorg OGGZ - Stadsbreed

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

1.283
50

€
€

225
-

€

426
1.625
980
475
1.876
85
348
1.088
619

€
€

7.522 €

544
402

2.504

WPI Activeringsteam Centrum
WPI Activeringsteam Gaasperdam Driemond
WPI Activeringsteam Geuzenveld Slotermeer
WPI Activeringsteam Indische Buurt OHG
WPI Activeringsteam Oud West Baarsjes
WPI Activeringsteam Zuid Rivierenbuurt
WPI Bijzondere Doelgroepen
WPI Entree / Statushouders (2)
WPI Interventieteam Werk en Veiligheid
WPI Werk & Re-integratie (2)
WPI Jongerenpunt Dak-en Thuisloze Jongeren

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

673
1.867
1.197
230
1.349
2.175
2.410
7.632
1.485
552

Uitgaven vanuit WPI

€

19.570 €

841
439
285
1.923
142
2.679
463
1.464
58

8.294

Eindtotaal

€

53.925 €

24.661

Uitgaven vanuit JEUGD

Uitgaven vanuit integrale teams

Uitgaven vanuit ZORG

€

Tabel 3 Uitgave Teambudget uitgesplitst naar team

19.363 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

189
509
246
994
853
36
194
890

9.952

Tabel 3
Uitgave MiniMaatwerkbudget
uitgesplitst naar team
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Tot slot nog een overzicht van de uitgave per stadsdeel:
Tot slot nog een overzicht
van de uitgave
stadsdeel:
UITGAVE
PERper
STADSDEEL
Stadsbreed

13659

Zuidoost

10790

Nieuw West
STADSDEEL

6234
3696

7920

Centrum

3275

891

West

3092

1617

Oost

5208

7123

Zuid

5816

Noord

2250 1191
0

3353

2471

5000

10000

15000
EURO

2019

20000

25000

Figuur 3
Uitgave MiniMaatwerkbudget
per stadsdeel

2020

Figuur 3 Uitgave Teambudget per stadsdeel

2.3 Toelichting kostensoorten met voorbeelden
Uit de cijfers blijkt dat in 2019 de kostensoorten wonen, leefgeld, vervoer en overige kosten de
grootste posten zijn. Dezelfde verdeling zien we in de eerste helft van dit jaar; alleen de uitgave op
2.3.de kostensoort
Toelichting kostensoorten
met voorbeelden
‘zorg’ scoort relatief
iets hoger. Om een idee te krijgen van de uitgaven, en dus de
producten en diensten, volgt hieronder een toelichting aan de hand van voorbeelden van dit jaar.
Uit de cijfers blijkt dat in 2019 de kostensoorten wonen, leefgeld, vervoer en overige kosten de
grootsteWonen:
posten zijn.
Dezelfde
verdeling
zien
we in de eerste
van dit jaar; alleen
de uitgave
op
bij deze
kosten
gaat het
bijvoorbeeld
omhelft
inschrijfkosten
voor een
woningbureau,
de eerste
de kostensoort
‘zorg’ scoort relatief
iets hoger. Om
idee
krijgen vanomstandigheden
de uitgaven, en dus
de
huur, woninginrichting
of verhuizing.
Het een
gaat
omtespecifieke
waardoor
bijzondere
producten
en diensten,
volgt of
hieronder
een toelichting
de hand
voorbeelden
van dit jaar.
bijstand,
een fonds
lening geen
uitkomst aan
biedt;
vaak van
omdat
er niet gewacht
kan worden op uitsluitsel
en soms omdat de aanvraag afgewezen is of zal worden omdat de kosten al zijn voldaan. Voorbeelden
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• Een bijdrage van 25 euro voor inschrijfkosten als woningzoekende. Cliënt woont bij eigen
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uitkering omdat ze inwoont. De bijdrage helpt om cliënt in actie te laten komen om haar
•situatie
Een bijdrage
voor het
te verbeteren
. aanbrengen van sloten op de ramen van een gezin met een autistisch jongetje.
De woningbouwvereniging heeft nieuwe ramen geplaatst, maar zonder sloten. Er is haast bij, want het
• Een bijdrage van 398 euro voor een verhuizing van een moeder met 3 kinderen die het
jongetje dreigt steeds naar buiten te klimmen.
wegens ziekte niet meer voor elkaar krijgt om haar oude woning schoon op te leveren op de
• Een bijdrage van 20 euro voor schoonmaakmiddelen voor een cliënt die lang opgenomen is
afgesproken datum. Dat zou leiden tot dubbele huurlasten. Ze heeft geen financiële ruimte
geweest in een kliniek en door omstandigheden eerder naar huis gaat Er is geen geld voor
en voorliggende voorzieningen zijn uitgesloten vanwege de haast die geboden is.
schoonmaakmiddelen voor de OGGZ-medewerker die de woning gaat schoonmaken.
• Een bijdrage van 718 euro voor huurkosten ter voorkoming van een ontruiming voor een
alleenstaande en zwangere moeder. Wegens een schuld aan de HvA is de studiefinanciering
stopgezet. Bijstand is niet direct aangevraagd, waardoor zij alleen van toeslagen leeft. Bijstand en
bewind voering zijn nu aangevraagd evenals ondersteuning van Samen DOEN.
8
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Leefgeld: hierbij kan het gaan om broodnood in afwachting van toekenning van een uitkering of meer
kosten en minder inkomsten ten gevolge van de Corona-crisis. Voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van 4 x 100 euro per week voor een gezin met 3 kinderen, waarvan 2 met een
ontwikkelingsachterstand. Vader heeft een tijdelijk huisverbod opgelegd gekregen, wegens huiselijk
geweld. Vader krijgt het geld op zijn rekening en staat er niet voor open geld op rekening van de
moeder te storten. Het gezin wordt verder begeleid; ook jeugdbescherming is betrokken.
• Een bijdrage van 30 euro voor boodschappen voor een gezin waarvan de vader ziek is. De zoon is
normaal gesproken opgenomen in Curium, maar is door de Corona-crisis thuis. Ze krijgen wekelijks van
de voedselbank een bon van 25 euro, maar daarmee redden ze het nu niet.
• Een bijdrage van 50 euro voor luiers voor het kindje van ouders die nauwelijks werk meer hebben door
de Corona-crisis. Ze hebben geen geldige verblijfsvergunning.
• Een bijdrage van 50 euro voor leefgeld (toiletartikelen) voor een moeder met 3 kinderen. Zij verdient
normaal wat bij door kleding te naaien, maar door de Corona-crisis gaat dat nu niet. Ze gaat al naar
de voedselbank. Haar uitkering is lager, omdat haar thuiswonende oudste zoon boven de 21 jaar is.
Begeleiding is er (onder andere) op gericht om de zoon aan het werk te krijgen.
• Een bijdrage van 50 euro voor een 70-jarige dame met diabetes die leeft van een AOW-uitkering. Zij is
angstig en heeft door de coronacrisis extra beschermingsmiddelen ingeslagen, maar heeft daardoor
niets meer voor de dagelijkse boodschappen. Zij staat rood op de bankrekening en heeft al bij buren
geld geleend.
• Een bijdrage van 50 euro per week voor een vrouw die in broodnood is gekomen doordat zij minder
uren werk kreeg door de coronacrisis. Zij heeft een WW-uitkering aangevraagd, maar deze is nog niet
tot uitbetaling gekomen. Door problemen met de DigiD-app en haar mobiel heeft ze haar inkomsten
nog niet kunnen doorgeven. De bijdrage is om de periode tot de uitbetaling van de WW-uitkering te
kunnen overbruggen.
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Vervoer: dit gaat om relatief veel casussen, waarvan de bedragen doorgaans minder hoog zijn dan bij
wonen of leefgeld. Voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van 50 euro voor reiskosten ov voor een moeder en haar zoontje van 4 jaar dat per direct
kan starten op een speciale school. Er wordt leerlingenvervoer aangevraagd, maar dat is niet op korte
termijn geregeld.
• Een bijdrage van 50 euro voor een moeder met 2 kinderen in basisschool-leeftijd. Ze moeten naar de
opvang (Corona-tijd) vanwege zorgen over de veiligheid thuis. Ze kan niet fietsen en heeft geen geld
voor het ov.
• Een bijdrage van 40 euro voor een hoogzwangere cliënt met 4 kinderen die met het openbaar
vervoer zeer regelmatig naar het ziekenhuis moet ter controle. Haar partner is door de Corona-crisis
ontslagen. Ze zijn in afwachting van een uitkering. Ook zijn er schulden en problemen met de bank
waardoor er op dit moment ook geen toeslagen uitgekeerd worden.
• Een bijdrage van 70 euro voor een fiets met slot voor een cliënte die recent ontslagen is uit de kliniek
en haar leven weer probeert op te pakken. In 3 jaar tijd heeft zij meerdere opnames gehad. De fiets
is nodig om naar dagbesteding te gaan en naar GGZ-afspraken. Het ov is voor haar te duur. Er zal
geprobeerd worden om via een GGZ-fonds verdere financiële ondersteuning te krijgen om een zetje
te krijgen in verder herstel.
• Een bijdrage van 20 euro voor een cliënt die met een schakeltraject begint. Hij heeft leefgeld van 50
euro per maand. Bijzondere bijstand voor reiskosten is geregeld, maar pas vanaf de eerste dag van de
volgende maand.
• Een bijdrage van 20 euro voor reiskosten voor een man die direct kan beginnen met een opleiding
met baangarantie. Hij woont in Noord en de opleiding is in de buurt van Schiphol. Meneer had sinds
februari geen inkomsten, de aanvraag ww is afgewezen, en de bijstandsuitkering heeft hij in april/mei
voor het eerst ontvangen. Hij heeft de premie zorgverzekering voor 3 maanden betaald, en nu geen
financiële middelen voor de reiskosten. Een aanvraag bijzondere bijstand zou te lang gaan duren.
• Een bijdrage voor reiskosten voor een jonge vrouw van 18 jaar die, na jarenlang verblijf in
zorginstellingen, tijdelijk op een onveilig adres in Rotterdam verblijft. Zij staat op de wachtlijst voor
ambulante begeleiding in Amsterdam bij MEE en op de wachtlijst voor opvang bij Philadelphia. Een
uitkering komt niet van de grond omdat zij geen geld heeft om te reizen. De hulpverlener wil er met
de reiskostenvergoeding voor zorgen dat zij in elk geval op gesprek komt bij de screeningsbalie.
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Overig: dit is een categorie
van zaken die moeilijk onder
één noemer te brengen zijn.
Voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van € 310
voor een operatie voor een
huisdier. Het gaat om een
mevrouw met weinig sociale
contacten, met een hond
waar ze gek op is. De hond
heeft een tumor en moet
geopereerd worden. Cliënte
heeft via de stadspas € 300
vergoed gekregen, maar de
totale kosten bedragen € 610.
• Een bijdrage van 250
euro voor hometrainer
voor een 62-jarige vrouw
met chronische klachten.
Beweging is essentieel en
door de corona-crisis kan zij
niet naar de fysiotherapie.
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• Een bijdrage van €150,- voor buitenspeelgoed voor een alleenstaande moeder met 5 kinderen.
Doordat de jongste 2 kinderen peuters zijn, waarvan de laatste met downsyndroom en luchtweg
problemen, komen de kinderen in de corona amper buiten. Om hele dagen thuis door te brengen en
de moeder te verlichten zou stimulerend speelgoed voor de peuters helpend zijn.
Zorg: voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van 327 euro voor de zorgpremie van een jongeman van 23 jaar, zodat hij de nodige zorg
kan ontvangen. Hij is opgenomen op een gesloten afdeling van een ziekenhuis in Parijs. Om hem naar
Nederland te kunnen repatriëren is er contact met de zorgverzekeraar. De zorgpremie moet echter nog
voldaan worden. De familie heeft één maand betaald, maar kan niet meer bijdragen. Het betalen van
de premie voor de komende drie maanden kan net de stabiliteit bieden om de juiste hulp te krijgen en
de periode te overbruggen.
• Een bijdrage van 122 euro voor de betaling van de zorgverzekeringspremie voor een mevrouw voor wie
een schuldsaneringsaanvraag bij de GKA loopt. Het CAK heeft in januari ten onrechte geïncasseerd,
waardoor de bewindvoerder de zorgverzekering niet kon betalen. Mevrouw heeft nu een maand
achterstand, waardoor het voorstel van de GKA gevaar loopt. Het CAK erkent de fout maar kan deze
niet tijdig herstellen.
• Een bijdrage van 50 euro voor luiers voor een kind van ongedocumenteerde ouders die inkomsten uit
werk missen door de coronacrisis.
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Studie/Onderwijs: voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van 300 euro voor een laptop voor een klant die kan uitstromen uit de uitkering. Zij is
begonnen met de opleiding en heeft een baangarantie. Haar werkgever betaalt de opleiding, maar
een laptop wordt niet vergoed. Ze draagt zelf 100 euro bij.
• Een bijdrage van 45 euro voor een training voor een cliënt die in de toekomst aan de slag wil gaan
als ervaringsdeskundige. Het volgen van de training is nodig om door te kunnen stromen naar een
1-jarige opleiding tot professioneel ervaringsdeskundige.
• Een bijdrage van 250 euro voor een toelatingstoets Engels C2 voor een jonge vrouw die nog in een
AZC verblijft. Met de behaalde toets heeft ze toegang tot een studie aan de universiteit. In Nairobi
heeft zij eerder een studie sociologie en psychologie gedaan. Andere financiële mogelijkheden zijn
bekeken en uitgesloten. Als ze voor de toets slaagt, kan ze met Studiefinanciering de studie volgen,
en nemen haar kansen op de arbeidsmarkt toe.
Leges: voorbeelden van bestedingen:
• Een bijdrage van 100 euro voor een cliënt voor de geboorteaktes van haar kinderen. Ze zit in een
scheidingsprocedure. Er heeft huiselijk geweld plaatsgevonden. Er speelt veel, en het is belangrijk dat
dat de scheiding geen vertraging oploopt.
• Een bijdrage van 480 euro als lening voor de leges voor een aanvraag van een verblijfsvergunning op
humanitaire gronden bij de IND. Cliënt betaalt 577 euro zelf van zijn vakantiegeld. De advocaat van
cliënt adviseert de kosten te voldoen, en daarna in bezwaar te gaan.

2.4 Toegekend of anders opgelost
Vanaf januari 2020 is voor een deel van de teams, en vanaf april voor alle teams bijgehouden hoeveel en
welke casussen professionals elkaar in de WhatsApp-groep voorleggen.
Uit de evaluaties weten we dat casussen vaak eerst vooraf met collega’s worden besproken en
vervolgens al dan niet voorgelegd worden in de Mini-Maatwerkbudget-Appgroep. Van de casussen
die wel in de App-groep verschijnen, zien we dat ruim 70% toegekend wordt. In een kleine 20% van de
gevallen wordt een andere oplossing gevonden. Dat kan zijn: een fonds, een wijkinitiatief, een lening
via de gemeentelijke kredietbank, een regeling van ‘Pak je Kans’, het re-integratie-budget, of het wordt
door de cliënt zelf alsnog opgelost uit eigen middelen of in het netwerk. Van 10% is het niet duidelijk
wat de afloop is (dat wil zeggen dat het niet uit de app-conversatie is af te leiden)
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In de vragenlijst antwoorden gebruikers dat zij leren van tips en adviezen van collega’s. Uit het volgende
overzicht over de periode januari tot en met juni 2020 blijkt dat het in de praktijk ook echt tot andere
Evaluatie Teambudget
oplossingen leidt.
15-09-2020
Type team
OKT
Samen DOEN

aantal casussen toegekend
anders opgelost onduidelijk
25
17
3
5
34
26
6
2

Verbond
WPI
Wijkzorg
totaal

5

4

1

0

39

24

10

5

22
125
100%

19
90
72%

2
22
18%

1
13
10%

Tabel 4 Casussen toegekend en anders opgelost januari tot juli 2020

Tabel 4 Casussen toegekend en anders opgelost januari tot juli 2020

3. Ervaringen van gebruikers
In mei 2020 is een vragenlijst verstuurd aan alle deelnemende teams.7 De vragen waren
onderverdeeld in een aantal onderwerpen: de afweging, het leereffect, praktische zaken, en de
verbinding met andere teams. Door bijna driekwart van de teams is de vragenlijst ingevuld
teruggestuurd of in een online-bijeenkomst besproken. Ter toelichting zijn onder de volgende
kopjes citaten van gebruikers opgenomen, steeds blauw en schuin afgedrukt.
3.1.

De Afweging

Hoe en wanneer maken de professionals de afweging om het teambudget in te zetten? Uit de
antwoorden bleek dat de volgende criteria bij de afweging belangrijk waren:
• Noodzaak en urgentie: het gaat hier om de professionele inschatting wat het effect zal zijn van
een gift uit het Teambudget. Kan er gewacht worden, wat gebeurt er als er geen financiële hulp
wordt geboden? Zal het leiden tot structurele verbetering, of daarvan een begin zijn?
• Voorliggende voorziening: hierbij gaat het om vragen als: wat heeft de klant zelf al gedaan, wat
voor hulp is er in zijn omgeving, zijn er voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand,
fondsen of voorzieningen of initiatieven in de wijk? Is een overbrugging noodzakelijk, en zo ja,
voor hoelang/hoeveel?
• Snelheid: belangrijk is de vraag of hulp via een voorliggende voorziening snel genoeg
beschikbaar is. Vaak gaat het om hulp die acuut nodig is, waarbij niet gewacht kan worden op
een oplossing via de ‘reguliere’ weg of ter overbrugging naar de regulier oplossing.
Het gaat voornamelijk om op welke termijn en wat is nodig.(-) De afweging: Is het noodzakelijk, wat
gebeurt er als het er niet is. Zijn er voorliggende voorzieningen? Zijn er andere fondsen die hierin kunnen
voorzien? Is die optie snel genoeg? Daarna casus inbrengen.
We vragen onszelf af: waar is het voor, waarom, welke andere mogelijkheden zijn er, wat is er al
geprobeerd. Het gaat vaak om acute en schrijnende situaties, om mensen door een bepaalde periode
heen te helpen.
Het teambudget komt ter sprake in noodsituaties of situaties waarin doorbraak nodig is of een tijdelijke
oplossing. Wanneer je bijvoorbeeld de voedselbank hebt ingeschakeld, maar daar pas op vrijdag een

7
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3. Ervaringen van
gebruikers
In mei 2020 is een vragenlijst verstuurd aan alle deelnemende teams.7 De vragen waren onderverdeeld
in een aantal onderwerpen: de afweging, het leereffect, praktische zaken, en de verbinding met
andere teams. Door bijna driekwart van de teams is de vragenlijst ingevuld teruggestuurd of in een
online-bijeenkomst besproken. Ter toelichting zijn onder de volgende kopjes citaten van gebruikers
opgenomen, steeds schuin afgedrukt.

3.1 De Afweging
Hoe en wanneer maken de professionals de afweging om het Mini-Maatwerkbudget in te zetten? Uit de
antwoorden bleek dat de volgende criteria bij de afweging belangrijk waren:
• Noodzaak en urgentie: het gaat hier om de professionele inschatting wat het effect zal zijn van een
gift uit het Mini-Maatwerkbudget. Kan er gewacht worden, wat gebeurt er als er geen financiële hulp
wordt geboden? Zal het leiden tot structurele verbetering, of daarvan een begin zijn?
• Voorliggende voorziening: hierbij gaat het om vragen als: wat heeft de klant zelf al gedaan, wat voor
hulp is er in zijn omgeving, zijn er voorliggende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, fondsen of
voorzieningen of initiatieven in de wijk? Is een overbrugging noodzakelijk, en zo ja, voor hoelang/
hoeveel?
• Snelheid: belangrijk is de vraag of hulp via een voorliggende voorziening snel genoeg beschikbaar is.
Vaak gaat het om hulp die acuut nodig is, waarbij niet gewacht kan worden op een oplossing via de
‘reguliere’ weg of ter overbrugging naar de regulier oplossing.
Het gaat voornamelijk om op welke termijn en wat is nodig.(-) De afweging: Is het noodzakelijk, wat
gebeurt er als het er niet is. Zijn er voorliggende voorzieningen? Zijn er andere fondsen die hierin kunnen
voorzien? Is die optie snel genoeg? Daarna casus inbrengen.
We vragen onszelf af: waar is het voor, waarom, welke andere mogelijkheden zijn er, wat is er al
geprobeerd. Het gaat vaak om acute en schrijnende situaties, om mensen door een bepaalde periode
heen te helpen.
Het Mini-Maatwerkbudget komt ter sprake in noodsituaties of situaties waarin doorbraak nodig is of
een tijdelijke oplossing. Wanneer je bijvoorbeeld de voedselbank hebt ingeschakeld, maar daar pas op
vrijdag een pakket opgehaald kan worden en de cliënt nog voor 4 dagen boodschappen nodig heeft,
kun je dit gat opvullen. Hierin is het dan een overbrugging naar een vaste oplossing.

7 De vragenlijst is opgenomen in bijlage 2
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Een gift vanuit het Mini-Maatwerkbudget is in principe eenmalig, iets waarmee beweging wordt
gebracht in de situatie, zodat de nood opgelost wordt of een structurelere oplossing mogelijk wordt.
We vroegen de professionals hoe zij daar rekening mee hielden bij de afweging. In verreweg de meeste
antwoorden wordt bevestigd dat dit essentieel is in de afweging.
Ja, altijd, het is vaak een noodoplossing of een oplossing die van korte duur is, of een
overbruggingsoplossing totdat de financiering loopt. Een gezin kan dan vaak weer even op adem komen
en zorgen dat er eten op tafel staat
Door de vraag te stellen, ‘stel het bedrag wordt toegekend, hoe ziet het probleem er dan vervolgens uit
als dat geld weer op is?
Het is noodzakelijk dat klant of zelfredzaam genoeg is en begrijpt hoe hij deze situatie de volgende
keer kan voorkomen, of dat klant de juiste hulpverlening krijgt die hem helpt te voorkomen dat hij weer
in dezelfde situatie terecht komt. Maar soms is het ook echt pech en komt het door de vele regels en
uitzonderingen op regels dat klant in de problemen komt.
Soms is de inzet van het Mini-Maatwerkbudget een onderdeel, of de start, van een begeleidingsplan.
Ja, in geval van de wasmachine kwam naast de schaamte over het geen geld hebben om een nieuwe te
kopen een opening om meer over het onderwerp financiën te praten.
Dat is per situatie verschillend maar ja het kan iemand motiveren om meer hulp te accepteren. Je kan er
ook voorwaarde aan stellen zoals ik kan deze aanvraag niet inzetten zonder dat je deze hulp accepteert.
Dit omdat het anders volgende maand weer nodig is en het fonds daar niet voor bedoeld is.
Door naast het gebruiken van het Mini-Maatwerkbudget een vaste oplossing in te zetten die voorkomt
dat er opnieuw problemen komen. Natuurlijk kan er altijd iets veranderen in de situatie, echter wordt er
zoveel mogelijk aan gedaan om het te voorkomen.
Ik heb bijvoorbeeld eens budget ingezet voor boodschappen voor een ondervoede vrouw van bijna 100,
omdat zij dementerend was en niet meer zelf gebruik kon maken van haar passen. Ze had geen ID kaart,
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geen pincodes, kon de deur niet meer uit. Ze was wilsonbekwaam en daardoor kon er vrijwel niets. Een
zeer zorgelijke situatie. We hebben een bewindvoerder met mentorschap aangevraagd (met spoed) en in
deze is na een aantal weken gestart. Het budget was hierin een overbrugging.

Uit de antwoorden, en overigens ook uit het aantal giften blijkt dat de professionals zorgvuldig en
kritisch zijn in hun afwegingen het Mini-Maatwerkbudget in te zetten. Soms zo zorgvuldig en kritisch dat
het leidt tot de verzuchting: we moeten soms ook wat meer durven, buiten de gebaande paden denken,
of, zoals een gebruiker schreef:
Ik zou soms wel voor iets lichtere vragen een Mini-Maatwerkbudget willen. Om bijv. ergens aan mee te
doen. Of iemand iets te gunnen. Tegelijkertijd is dat lastig.

3.2 Het leereffect
Hoe draagt het gebruiken van het Mini-Maatwerkbudget bij aan leren? Dat was de vraag die we de
gebruikers stelden. Uit de antwoorden blijkt dat er geleerd wordt van elkaars kennis van regelingen en
mogelijkheden, en dat dit ook daadwerkelijk tot andere oplossingen leidt. Daarnaast gaat het ook om
leren van elkaars werk- en benaderingswijze.
Zowel grote teams met veel verschillende disciplines als kleinere, meer homogeen samengestelde
teams blijken goed te kunnen werken. Een team in Noord (samengebracht in de Mini-Maatwerkbudget
groepsapp) bestaat uit klantmanagers, ambulant begeleiders, een inkomensconsulent,
schuldhulpverlener, jongerenwerker, maatschappelijk werker, en een ouder-kind adviseur. Voordeel
daarvan is de veelheid aan perspectieven, verscheidenheid aan casussen, en ook een potentieel groter
bereik in het stadsdeel. Voordeel van de kleinere teams is dat teamleden elkaar regelmatig zien en
makkelijker zaken bespreken. Voorwaarde is dat er goede verbinding is met andere expertise, zoals van
de inkomensconsulent, schuldhulpverlener en medewerker Voorzieningen. Deze zijn zoveel mogelijk aan
de groepsapps toegevoegd.
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Ik zie in de groepsapp verschillende voorbeelden voorbij komen en ook goede suggesties. Voor schakelen
en informeren met schuldhulp bijvoorbeeld. En ook wordt er vaak geattendeerd en gewezen naar het doel
van het Mini-Maatwerkbudget.
Als bijvoorbeeld het Mini-Maatwerkbudget wordt ingezet voor transport voor verhuizing o.i.d. In de wijk/
stad zijn ook andere voorzieningen aanwezig die hierin ondersteunen. Door vooraf te sparren wordt jouw
eigen sociale kaart vergroot.
Er zijn al vaker andere opties vanuit bijvoorbeeld pak je kans geopperd. Dat is zeer handig. Ook het met
elkaar van gedachten wisselen via de app groep is van grote meerwaarde.
Het kan meerwaarde hebben om van elkaar te leren maar ook om met elkaar te sparren en oplossingen
te bedenken, het doet goed om dit met elkaar als team te doen. Maar ook regelmatig omvatten de
verzoeken weinig sparring en is er geen sprake van meerwaarde, dit is voornamelijk het geval bij de
regelmatige aanvragen voor reiskosten de wij hebben.
Menings- en besluitvorming in een team met verschillende rollen en organisaties levert vaak wat op, maar
is niet altijd makkelijk en kan ook vertragend en frustrerend werken. Zeker bij het Mini-Maatwerkbudget
is dit zo, omdat het altijd gaat om situaties die snelheid van handelen vragen. De teams moeten met
elkaar een evenwicht zien te vinden tussen ‘makkelijk akkoord gaan’ en meer diepgang (verhelderende
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vragen, doorvragen, andere oplossingen aandragen, discussie). Communicatie via een app-groep
maakt snelheid van handelen mogelijk, maar kan ook snel leiden tot misverstanden en de onderlinge
verhoudingen op het spel zetten. Uit de evaluaties met de teams en de antwoorden komen die twee
kanten naar voren.
Soms is het perspectief een meerwaarde en geeft het andere inzichten maar soms is het ook lastig en
heb ik het gevoel dat de casus over de schutting wordt gegooid.(2)
Ik leer door de verschillende perspectieven er neutraler in te staan.(15)
Zeker van meerwaarde, we kunnen moeilijke casussen onderling bespreken, en ook er is meer
betrokkenheid en samenwerking met inkomensconsulenten tot stand gebracht.
Ja van meerwaarde voor klant en de samenwerking tussen verschillende organisaties met oog voor de
Amsterdammer zijn situatie, het nadeel is dat we soms te creatief zijn in de oplossingen dat we er geen
gebruik van maken, en te veel de discussie met elkaar aan gaan.(28)
Ik vind het en fijn, en het is ook wel eens lastig. Laatst had ik een situatie waarbij ik voor mijn gevoel alles
uit de kast had gehaald. Collega’s stelden kritische vragen. Op dat moment voelde ik me niet gehoord.
Achteraf gezien was het een interessant leerproces en bleek dat ik me drukker maakte dat de cliënt zelf.
Client zorgde met zijn netwerk en met een collega uit ons team voor een oplossing.
Je leert altijd van het perspectief van collega’s, op elk gebied, dus ook als het gaat om het MiniMaatwerkbudget en vanzelfsprekend kan dat andere perspectief ook lastig zijn als je het afwijkt van je
eigen perspectief en je op een lijn wil zien te komen.
We maken er te weinig gebruik van om echt te kunnen zeggen dat ik leer van het perspectief van
collega’s. We hebben al meer dan eens meegemaakt dat het ook wel eens lastig is. Andere rollen zorgen
weleens voor verschillende standpunten en dat vertraagt dan enorm, waardoor de snelheid die vaak
nodig is onmogelijk wordt.
Juist omdat het om situaties gaat die maatwerk vragen en niet standaard zijn, is de ruimte voor
interpretatie en verschillende standpunten groot. En hoe daarin dan een besluit te nemen? Waar is het
houvast als de wet- en regelgeving juist is toegepast, maar dat toch tot schrijnende situaties leidt, en
waar je met een relatief kleine gift weer perspectief zou kunnen bieden? Hoe beargumenteer je dat?
En hoe overtuig je je collega’s? Dat vraagt denkkracht en communicatieve vaardigheid. Voor degenen
die zijn opgeleid in een functie die van je vraagt de wet- en regelgeving rechtvaardig en onpartijdig
toe te passen is het een grote mentale sprong. Dat vraagt leervermogen, en wellicht meer (tijd voor)
begeleiding en aandacht.
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3.3 Praktisch: het financieel systeem
De teams maken voor het overgrote deel gebruik van het systeem Pro Active. De Samen DOEN teams
startten ooit met ‘Simpled Card’, maar zullen binnenkort ook overstappen naar Pro Active. Het gebruik
van Pro Active heeft als groot voordeel ten opzichte van Simpled Card dat er via een QR code een
online (Ideal)-betaling gedaan kan worden. Een betaalverzoek (‘Tikkie’) of aankoop in een webshop
kan zo online betaald worden. Het systeem heeft ook beperkingen. Zo is het niet mogelijk om met
een bankrekeningnummer geld van de ene rekening naar de andere rekening over te schrijven (een
systeemtechnische beperking) of om geld uit een geldautomaat op te nemen (een bewuste beperking in
verband met fraudegevoeligheid).
Over het algemeen wordt het ervaren als een gebruiksvriendelijk systeem. Niet door iedereen; het is
soms even wennen. En omdat het niet vaak gebruikt wordt, moet steeds weer even gekeken worden
hoe het ook alweer werkt. Het helpt als er iemand in het team is die affiniteit heeft met een dergelijk
systeem, zodat de betalingen soepel verlopen. De goed bereikbare ondersteuning vanuit FBNA hierbij
wordt door de gebruikers gewaardeerd.
Er wordt niet wekelijks gebruik gemaakt van het Mini-Maatwerkbudget, daarom heb ik niet veel ervaring
met het systeem. Maar het lukt mij goed om het geld van rekening naar teampas over te maken. Via de
app de kassabon up te loaden. Verder kan ik altijd contact met jullie opnemen voor hulp/ handleiding
raadplegen.
Eerlijk gezegd is de praktische uitvoering nog bijna geen één keer goed gegaan… Dit heeft met
verschillende oorzaken te maken. O.a. het feit dat we maar weinig gebruik maken en je je het systeem
niet goed leert kennen. Het niet kunnen pinnen met de pas is begrijpelijk, maar soms ook lastig.

3.4 Is het Mini-Maatwerkbudget nodig?
Op de vraag ‘Is het Mini-Maatwerkbudget nodig?’ antwoordden de gebruikers met een volmondig ‘ja’..
Ook als het team voorgehouden werd dat er niet vaak gebruik van was gemaakt, bleef het antwoord dat
men de mogelijkheid niet zou willen missen.
Ja, voor die situaties waarin iemand tussen wal-en-schip valt. Er zijn veel mogelijkheden, maar soms komt
iemand daar dan allemaal nét niet voor in aanmerking. En je kan snel handelen.
Ja, want er zijn soms vraagstukken waar je bij andere fondsen vanwege de voorwaarde of het tijdsbestek
er niet uitkomt. Het Mini-Maatwerkbudget is snel, korte lijnen en voorziet niet alleen van geld maar ook
advies. Het is een platvorm waarin wij gebruik kunnen van elkaars kennis maar ook het gesprek met
elkaar aan gaan.
Ja, het heeft echt meerwaarde t.o.v. de bestaande middelen, fondsen en tegemoetkomingen. De
variant van Mini-Maatwerkbudget geeft professionals meer autonomie en doorzettingsmacht, het werkt
sneller en de verantwoordingseisen zijn beperkt. Het is prettig om in situaties van nood/spoed het MiniMaatwerkbudget te kunnen gebruiken. Leerlingen zitten soms financieel vast en door 1 kleine uitgave
kan alles weer door. Het helpt ons om ons werk goed te kunnen doen.
Er zijn situaties waarin mensen met de rug tegen de muur staan, en waar je er met bijzondere bijstand
niet uitkomt. Of soms kan een (schuld)regeling niet opgestart worden, omdat iets kleins het nog
tegenhoudt. Of bestaande regelingen duren voor die noodsituatie te lang. Het is een prima instrument
om met meerdere partijen snel te kunnen schakelen en tot een oplossing te komen.
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Het hebben van de middelen en mogelijkheid om, zonder veel regels, zelf snel te kunnen handelen,
wordt door professionals erg gewaardeerd. Het Mini-Maatwerkbudget draagt zo bij aan een gevoel van
eigen regie, autonomie, en daarmee werkplezier.
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4. Conclusies en
aanbevelingen
4.1 Conclusies
Het Mini-Maatwerkbudget is opgezet met het idee dat het professionals de mogelijkheid zou geven
om snel en met minimale verantwoording acute problemen van huishoudens op te kunnen lossen.
Voor complexere problemen die op meerdere domeinen spelen en waarbij het om grotere bedragen
gaat, was (en is) er het Maatwerkbudget. Maar zo’n ‘zwaardere’ route is niet voor alle gevallen nodig.
Professionals zouden in situaties waar het om kleinere bedragen gaat, snel met elkaar snel moeten
kunnen beslissen en hulp bieden aan Amsterdammers die in de knel zitten. Het idee was ook dat het
professionals in het sociaal domein zou verbinden en dat zij van elkaar zouden leren bij het inbrengen en
beoordelen van casussen.
In hoeverre voldoet het Mini-Maatwerkbudget aan die verwachtingen? Daar kunnen we nu, op basis van
de ervaringen van gebruikers, de casussen en de besteding van het budget, de volgende conclusies
over trekken:
• Ja, huishoudens in nood worden met een relatief klein bedrag verder geholpen. Als instrument wordt
het omarmd door de professionals. Het voegt daadwerkelijk iets toe aan de al bestaande regelingen.
Het is concrete hulp die door de ontvangers ervaren wordt als grote steun en die eraan bijdraagt dat
erger voorkomen wordt.
• Doordat hulpverleners snel een besluit kunnen nemen over de inzet van het Mini-Maatwerkbudget,
kunnen zij in het hulpverleningstraject op kleine punten ‘boter bij de vis’ leveren. Dat geeft
vertrouwen en voorkomt een terugval wanneer iemand in beweging wil komen.
• De werkwijze is laagdrempelig en de gift kan snel bij degene zijn die het nodig heeft. Overleg en
besluit vindt binnen de WhatsApp-groep plaats, en er is slechts minimale verantwoording nodig.
Tegelijkertijd is er wel goed inzicht in de uitgaven door de koppeling aan de bankafschrijvingen.
• Wat opvalt is dat lang niet alle teams het volledige budget besteden; in 2019 is dit zo, en dit jaar zien
we tot nu toe hetzelfde beeld. Hier is niet één verklaring voor, en het wijst ook niet direct op een
probleem. Het geeft ons inziens ook geen aanleiding om de maximaal te besteden budgetten van
2000 en 5000 euro nu te wijzigen. Naarmate de gedeelde kennis over alle mogelijkheden toeneemt,
worden er meer casussen al opgelost nog voordat ze voorgelegd worden in de WhatsApp-groep van
het Mini-Maatwerkbudget. Van de casussen die wel worden ingebracht, wordt ongeveer 20% alsnog
op een andere manier opgelost. Er zijn wel aandachtspunten, namelijk:
- de mogelijkheid van het Mini-Maatwerkbudget verdwijnt in sommige teams naar de achtergrond
als het een tijd niet gebruikt is;
- de alertheid en openheid voor signalen van nood verschilt per medewerker, waardoor signalen
gemist zouden kunnen worden;
- door de lockdown is er een periode minder contact geweest met huishoudens;
- terughoudendheid bij het inzetten van het Mini-Maatwerkbudget. Bij het Mini-Maatwerkbudget
gaat het altijd om maatwerk en om het maken van uitzonderingen. Dat is niet eenvoudig als je
geleerd hebt te denken vanuit rechtmatigheid. Waarom voor dit huishouden wel en voor het andere
niet? De angst om een verkeerd besluit te nemen of de discussies die ontstaan kan het inbrengen
van een casus ontmoedigen.
- de techniek: het gebruik van het betaalsysteem is in de praktijk soms een belemmering, of er
bestaat een beeld dat het ‘een gedoe’ is.
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• Ja, er wordt geleerd bij het gebruiken van het Mini-Maatwerkbudget. Ten eerste in de zin van het
verbreden van kennis en het zien van oplossingsmogelijkheden. Concreet is dat te zien aan het aantal
casussen dat alsnog anders opgelost wordt na bespreking in de groepsapp. Ten tweede – dit wordt
ook benoemd door de gebruikers – leren zij van de aanpak van anderen, van hoe de situatie van
een cliënt benaderd wordt. Waar zit de nood van de cliënt en hoe zie je je rol als hulpverlener? Of
dat ook leidt tot andere en betere afwegingen in het bieden van maatwerk, hangt mede af van de
tijd en aandacht die aan dat leren en reflectie op het handelen wordt gegeven. Hierin kan het MiniMaatwerkbudget nog meer benut worden.
Speciale aandacht is er nodig voor de inbreng van de inkomensconsulent. Enerzijds is er bij
gebruikers behoefte aan de kennis van (de mogelijkheden binnen) de wet- en regelgeving die de
inkomensconsulent kan inbrengen. Anderzijds wordt hen soms een te starre opstelling verweten àls
zij die kennis inbrengen en kritische vragen stellen. Dit is een spanningsveld waaruit steeds meer
inkomensconsulenten zich teruggetrokken hebben.
• Nog een positief effect van het gebruik van het Mini-Maatwerkbudget is dat er verbindingen zijn
ontstaan die er - ook buiten het Mini-Maatwerkbudget om - toe leiden dat professionals elkaar beter
weten te vinden. Echt maatwerk kunnen leveren valt of staat met dat soort verbindingen.
• Tot slot nog een belangrijk bijkomend positief effect van het Mini-Maatwerkbudget Het zelf,
met elkaar, kunnen beslissen en dan ook direct kunnen handelen, versterkt de autonomie van de
professional. Dat aspect van het Mini-Maatwerkbudget wordt door alle gebruikers als iets bijzonders
gezien en gewaardeerd. Het Mini-Maatwerkbudget vergroot zo het werkplezier.
De uitvoeringskosten van het Mini-Maatwerkbudget bestaan uit vaste kosten voor het digitale
betaalsysteem en werkkosten van FBNA en 1 fte. projectleiding vanuit de gemeente (WPI).

4.2 Aanbevelingen
Op grond van bovenstaande conclusies, doen we de volgende aanbevelingen:

Voor de langere termijn (2021)
1. Ga door met het Mini-Maatwerkbudget! Het instrument is ‘klein, maar fijn’, eenvoudig inzetbaar, en
heeft veel draagvlak bij de gebruikers.
2. Behoud daarbij het systeem zoals dat nu functioneert. Door gebruik te maken van de bankrekening
en pinpas per team beschikken de teams over een vrij in te zetten (ont-schot) budget. Het digitale
systeem met de bankrekeningen zorgt voor een infrastructuur over de hele stad zonder veel
administratieve lasten, terwijl alle informatie op één plek verzameld is.
3. De samenwerking en rolverdeling tussen projectleiding vanuit de gemeente (OJZ, WPI) en FBNA
is een succesfactor gebleken. De projectleider heeft een rol in teambegeleiding, entameren van
het gebruik, evaluatie, en samen met FBNA toezicht op en faciliteren van het gebruik. FBNA heeft
een rol in financiële verantwoording en beheer van het betaalsysteem (inclusief bankrekeningen en
pinpassen). Voor regie en goed beheer is het verstandig om deze rollen en rolverdeling in elk geval
ook in 2021 vast te houden.
Het beleggen van de rol bij de onafhankelijke stichting FBNA geeft bovendien meer mogelijkheden
om te kijken naar doelmatigheid, terwijl transparantie en financiële verantwoording wel geborgd
zijn. FBNA heeft daarnaast ook ruime ervaring met het verstrekken van hulp aan Amsterdammers in
financiële nood.
4. Maak het ook tot een instrument voor de Buurtteams. Het Mini-Maatwerkbudget past bij de
uitgangspunten van de Buurtteams: vroegtijdig aanpakken en klein houden, eenvoud, en integrale
dienstverlening dichterbij de Amsterdammer.
Zoals hierboven beschreven is de wijze van uitvoering snel en laagdrempelig, waardoor hulp direct
terecht komt daar waar nodig. Er kan echt maatwerk toegepast worden. Tegelijkertijd biedt het een
unieke leerpraktijk, waar geoefend en samen geleerd kan worden hoe dat maatwerk toe te passen.
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Voor de kortere termijn (2020):
Om het gebruik te stimuleren en zo de potentie van het Mini-Maatwerkbudget beter te benutten:
a. Maak een flyer met informatie over het Mini-Maatwerkbudget en hoe het zich ten opzichte van
andere mogelijkheden voor huishoudens in armoede verhoudt.. Dit document helpt om het
Mini-Maatwerkbudget op het netvlies te houden, het is handig voor nieuwe gebruikers, en het is
ondersteunend bij het maken van de afweging.
b. Maak een korte instructiekaart voor het gebruik van betaalapp en pinpas ter ondersteuning van de
beheerders, en een kort overzicht voor de teams over de mogelijkheden en beperkingen van het
systeem.
c. Hou contact met de teams door middel van evaluatie-bijeenkomsten; in elk geval jaarlijks. Stuur de
Evaluatie Mini-Maatwerkbudget na goedkeuring ook aan alle teams, samen met een geanonimiseerd
overzicht van casussen van alle teams. Dit houdt de teams betrokken en het geeft ideeën waarvoor
het Mini-Maatwerkbudget ingezet kan worden.
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N.B. De inhoudelijke rol van het coachen van medewerkers in het toepassen van maatwerk valt ons
inziens buiten de scope van het project ‘Mini-Maatwerkbudget’ en ligt meer bij de teams zelf, de
lijn/teammanagers, en het programma Sociaal Domein waarin opleiding georganiseerd wordt en
‘maatwerk-communities’ opgericht gaan worden.
d. Maak een afspraak over het toelaten van nieuwe teams. Voorstel is om reguliere teams toe te laten en
faciliteren, en projectteams toe te laten met inzet van het eigen projectbudget.
e. Organiseer periodiek overleg met beleid, FBNA, en projectleider(s) over de algehele voortgang.

Om de beleidsinformatie die het Mini-Maatwerkbudget oplevert te benutten:
a. Maak een analyse van de casussen, haal er aandachtspunten uit voor beleid, en bespreek de analyse
in het Signaleringsoverleg Beleid-FBNA-Projectleiders Mini-Maatwerkbudget.
b. Onderzoek de mogelijkheden van digitalisering van de verantwoording, zodat er makkelijker en meer
gespecificeerd inzicht is in de uitgaven.. De huidige situatie is dat per uitgave: de bon wordt geupload in Pro Active, het verantwoordingsformulier wordt gemaild naar FBNA, en de casusbespreking
in WhatsApp zit. Bepaal van tevoren welke informatie gewenst is.
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Bijlage 1:
Verantwoordingsformulier
Bijlage 1 Verantwoordingsformulier

Inzet teampot (verantwoordingsformulier)
Algemene informatie
Algemene
informatie
Datum
teamoverleg:……………………………………………………………………………………………………
Stadsdeel:………………………………………………………………………………………………………………….
Datum teamoverleg:
Naam hulpverlener die situatie inbrengt + besteding begeleidt:………………………………………….
Stadsdeel:
Voor wie en waarom wordt de teampot gebruikt:
Voor
wie
is de gift bedoeld:
……………………………………………………..……(naam
van huishouden)
Naam
hulpverlener
die situatie
inbrengt + besteding begeleidt:
Om welk bedrag gaat het:…………………………………………………………………………………………….

Waarvoor
de gift
bedoeld:…………………………………………………………………………………………
Voor wieisen
waarom
wordt de teampot gebruikt:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voor perspectief
wie is de gift
bedoeld:
(naam van huishouden)
Welk
biedt
de gift: (welke maatschappelijke kosten worden voorkomen)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Om welk bedrag gaat het:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Worden er afspraken gemaakt om herhaaldelijke inzet van het teambudget te voorkomen?
Waarvoor is de gift bedoeld:
Zo ja, welke:
………………………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Welk perspectief biedt de gift: (welke maatschappelijke kosten worden voorkomen)

Worden er afspraken gemaakt om herhaaldelijke inzet van het Mini-Maatwerkbudget te voorkomen?
Zo ja, welke:
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Bijlage 2: Vragenlijst gebruikers MiniMaatwerkbudget
1. Om mee te beginnen: hebben jullie (zoiets als ) het Mini-Maatwerkbudget nodig?
Ja, want
Nee, want

2. Het afwegingskader
a. Hoe en wanneer (in contact met de cliënt) komt het Mini-Maatwerkbudget als mogelijkheid bij je op,
en hoe maak je de afweging om het in te zetten?

b. Een van de criteria is dat je met een gift vanuit het Mini-Maatwerkbudget erger voorkomt of weer
perspectief creëert. Is dat iets dat je meeneemt in de afweging?
Ja,
Nee,
Soms,
c. Hoe zorg je ervoor dat het bij een eenmalige gift blijft, m.a.w.: hoe zorg je ervoor dat de cliënt niet
opnieuw in een noodsituatie terecht komt?

3. Het leereffect
a. Kom je wel eens op andere oplossingen of alternatieven, doordat je tips van collega’s krijgt
aangereikt? (kan je een voorbeeld geven?)

b. Vind je het Mini-Maatwerkbudget van meerwaarde doordat je leert van het perspectief van collega’s
in ander functies of rollen? Is dat andere perspectief ook weleens lastig?

c. Hoe zorgen jullie zelf voor het leereffect? Wordt er geëvalueerd en gereflecteerd op casussen?

d. Denk je dat jij of jullie in de loop van de tijd kwalitatief betere afwegingen maken? Wat was of is daarvoor
nodig?

e. Is er specifieke kennis of ervaring die je mist in het team bij het maken van de afweging?
Hoe zou je dat op kunnen lossen?

4. Praktische zaken
a. Hoe vind je het systeem werken? Is er voldoende vaardigheid en kennis van de mogelijkheden aanwezig in
het team? Zo nee, wat heb je nodig?

5. Uitwisseling met andere teams
a. Heb je vragen waarbij je denkt: hoe lossen andere teams dat eigenlijk op? (en zo ja, wat voor soort vragen?)

b. Heb je nog tips voor andere teams?

6. Andere opmerkingen, aanvullingen, vragen?

Bedankt voor jullie feedback!

Graag opsturen voor 31 mei naar
a.ensink@amsterdam.nl en d.vander.feen@amsterdam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anneke Ensink
A.Ensink@Amsterdam.nl
Tel: 06-81477889
of
Dorien van der Feen
d.vander.feen@amsterdam.nl
Tel: 06-51133458
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)
020-4201984
Tolman@FBNA.nl

