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Stappenplan voor maatwerk 

HIERONDER PRESENTEREN WE EN UITGEBREID STAPPENPLAN, DAT KAN 

DIENEN ALS HOUVAST VOOR PROFESSIONALS DIE AAN DE LAT STAAN VOOR 

MAATWERK. IN HET BIJZONDER MAATWERK WAARVOOR EEN UITZONDERING 

NODIG IS. DAT VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK. OMDAT MAATWERK EN 

WILLEKEUR TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE ZIJN, MOET DE 

UITZONDERING BIJZONDER GOED BEARGUMENTEERD WORDEN. DAARBIJ 

HELPT DIT STAPPENPLAN. 

 

 

Het stappenplan bestaat uit acht onderdelen 

1. IS ER MAATWERK NODIG? 

2. WELK TYPE MAATWERK IS NODIG? 

3. BEGIN MET HET UITZICHT 

4. OVERZICHT CREËREN / WAT IS ER AAN DE HAND? 

5. PRIORITEREN / WAT IS ER NU BELANGRIJK? 

6. HOE ZIET EEN DUURZAAM PLAN ER UIT? 

7. WAARDEREN 

8. MAATWERK CANVAS 
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Stap 1 Is er maatwerk 
nodig? 
 

Uitleg 

Maatwerk is niet altijd nodig. In de meeste gevallen volstaan reguliere regels, 

routines en oplossingen. De meeste huishoudens hebben immers maar een beperkt 

aantal problemen. Herkennen wanneer maatwerk nodig is gaat vaak op gut feeling. 

Toch delen die gevallen vaak een paar kenmerken. In algemene zin zien die situaties 

er als volgt uit: 

De regels, routines en protocollen volgen leidt tot onnodige hoge kosten en/of lage 

eigen betrokkenheid. Er is sprake van goed bedoeld beleid, dat tot door het volgen 

van alle wetten, regels en protocollen tot onbedoelde en ongewenste effecten leidt. 

Maatwerk is nodig, kortom, in situaties waarin de logica hersteld moet worden. 

Zodat er een betere, goedkopere, of betrokkener oplossing gerealiseerd kan 

worden. Of überhaupt een oplossing. 

 

Voorbeeld 

DE 13E VOORWAARDE  

Petra heeft een ex met losse handjes. Die is gelukkig met de Noorderzon vertrokken. Nu woont 

ze met haar drie kinderen samen. Ze heeft werk, en kan goed voor d’r kinderen zorgen. Maar 

ze heeft toch een probleem. Ze kan namelijk in haar eentje de hypotheek niet betalen. Dus ze is 

bang dat ze straks op straat komt te staan.  

 

 

Gelukkig woont ze in een gemeente waar de politiek het belangrijk vindt dat gezinnen met 

jonge kinderen niet op straat terecht komen. Daar heeft de gemeente ook beleid voor gemaakt. 

Petra klopt dan ook bij de gemeente aan. En die heeft een regeling voor mensen zoals Petra. Ze 

kan voorrang krijgen op een sociale huurwoning.  
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Ze voldoet aan alle voorwaarden. Behalve een: Petra heeft een problematische schuld. De 

hypotheek. En zonder dat die opgelost is, is de kans aanwezig dat ze straks de huur niet kan 

betalen, en alsnog op straat staat. 

 

Dat klopt, zegt Petra. En ze gaat een loket verder, naar de schuldhulpverlening. Daar vinden ze 

het knap wat Petra doet. Drie kinderen, toch een baan, en ze heeft ook administratief duidelijk 

haar zaakjes op orde. Ze voldoet aan alle voorwaarden voor schuldhulpverlening. Behalve een. 

Ze heeft namelijk geen stabiele woonsituatie. En aan je schulden werken, dat is lastig zonder 

vaste verblijfplaats.  

 

Er lijkt maar een alternatief. De maatschappelijke opvang in. Dat kost in haar gemeente zo’n € 

175 per dag. En daar is het niet veilig voor haar kinderen, die uithuisgeplaatst zullen worden, à 

€ 40.000 per kind. Bovendien weten we dat het lastig is om een baan te behouden vanuit de 

maatschappelijke opvang. Terwijl een sociale huurwoning maar € 8000 aan jaarlijkse 

exploitatiekosten kent, en zo het gezin intact zou blijven. Daarmee is deze casus een klassiek 

voorbeeld van een ongewenst effect van goed bedoeld beleid. 

Tips  
1) Soms lijkt een casus maatwerk te vergen, maar blijkt er gaandeweg een oplossing 

in het reguliere te bestaan. Dat is geen fout, maar onderdeel van het proces. Je 

kunt immers niet alles weten.  

2) Vraag om te beginnen aan de burger: ‘wat zou u zelf graag willen? En waarom 

lukt dat nu niet?’ Zo redeneer je niet vanuit de instrumenten, maar ontdek je de 

eigenlijke vraag van de burger in kwestie. 
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Stap 2 Welk type 
maatwerk is nodig? 
 
Uitleg 

Zodra we hebben geconstateerd dat maatwerk nodig is, is de volgende stap het 

ontwerpen van maatwerk. Soms is het meteen duidelijk welk type maatwerk 

gevraagd wordt. En soms ontdek je dat gaandeweg. Er zijn grofweg drie types 

maatwerk te onderscheiden: 

 1 – Uitzondering In sommige maatwerkcasus is een uitzondering nodig. Vaak 

op een regel, een interpretatie of toepassing van een regel, of een routine. Slechts 

zeer zelden zit een wet in de weg. En zelfs in de toepassing van landelijke wetgeving 

zit er vaak een hardheidsclausule. Die geeft de mogelijkheid om af te wijken van de 

reguliere gang van zaken. In zo’n geval is het belangrijk om goed uit te kunnen leggen 

waarom de uitzondering legitiem is. Daar komen we later op terug. 

 2 – Assemblage Voor andere maatwerkcasus is niet per se een uitzondering 

nodig, maar veeleer een slimme combinatie van bestaande voorzieningen. Dan is het 

een kwestie van toegang krijgen tot die voorzieningen, en een goede volgorde te 

bepalen. Ook dat kan de nodige coördinatie vergen, omdat veel gemeentelijke 

afdelingen nog niet vanuit een integrale blik werken. Maar bij assemblage is er geen 

extra legitimering nodig. 

 3 – Afstemming en fasering Een speciale variant op assemblagemaatwerk doet 

zich voor wanneer er veel afstemming nodig is. Bijvoorbeeld omdat meerdere 

gezinsleden problemen hebben, en ten dele voor elkaar zorgen. Of omdat er 

simpelweg heel veel speelt in een casus, en het realiseren van de oplossingen ook 

veel van de burger in kwestie vragen. Dat betekent dat de draaglast in balans moet 

blijven met de draagkracht. Omdat in Nederland veel voorzieningen individueel 

geïndiceerd en geleverd worden, vergt dergelijk maatwerk krachtige regie.  
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Voorbeelden 
 

UITZONDERING (1) 

Arnout zorgt voor zijn mentaal en fysiek gehandicapte zoon. Al zijn hele leven lang. Zijn vrouw 

is overleden, en het is soms best zwaar om alle zorg te leveren. Toch zou hij niet anders willen. 

Zowel Arnout als zijn zoon Jochem ontlenen veel geluk aan elkaars gezelschap. En ze besparen 

de samenleving een hoop geld. Want anders had Jochem in een instelling gezeten, à € 74.000 

per jaar.  

 

Omdat Arnout ook wat gezondheidsklachten heeft, hebben ze samen veel zorgkosten. Ze 

komen maar net rond van hun uitkeringen. Nu ontstaat er alleen probleem. Want Jochem 

wordt binnenkort 21. En dat betekent dat Arnout gekort zal worden op zijn uitkering, vanwege 

de kostendelersnorm. Jochem dreigt de speciaal aangepaste woning te moeten verlaten, omdat 

ze het niet rooien. Ze komen straks zo’n € 250 per maand te kort.  

 

De gemeente stelt voor dat Arnout de PGB van Jochem aan gaat wenden. Maar dat wil Arnout 

niet. Want hij wil uit liefde voor zijn zoon zorgen. Bovendien is hij te druk met alle zorg voor 

zijn zoon om ook nog eens de administratie te gaan voeren. Een uitzondering op de 

kostendelersnorm, dat is wat nodig is. 

 

ASSEMBLAGE (2) 

Jarno zit helemaal vast. Hij is al jaren verslaafd, heeft schulden en kan daarom geen goede 

vader zijn voor zijn 20-jarige zoon. En hij kan wel naar een afkickkliniek, maar hij woont vlak 

bij zijn dealers. Afkicken gaat alleen werken wanneer hij een nieuwe start kan maken in een 

andere omgeving. Met stevige nazorg. Voor een duurzaam plan is kortom van alles nodig: een 

positieve verhuurdersverklaring, toegang tot een detoxkliniek, het stabiliseren en/of regelen 

van de schulden, en intensieve nazorg. Daar zijn geen uitzondering voor nodig, maar het vergt 

wel slimme assemblage. Zodat Jarno na de detox niet toch nog een paar weken naar z’n oude 

woning hoeft, en het risico op herhaling wordt geminimaliseerd. 
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AFSTEMMING EN FASERING (3) 

In huize de Vries is er eigenlijk met iedereen wel iets aan de hand. Dochter heeft ADHD, en 

zoon heeft een verstandelijke beperking. Moeder heeft onverwerkte trauma’s, en vader 

autisme. Omdat hij onlangs ontslagen is, komen ze amper rond. Ze hebben de auto al moeten 

verkopen. Gelukkig heeft moeder werk gevonden, en staan ze nu op de rader bij 

hulpverleningsinstanties.  

 

Die willen met ieder gezinslid individueel aan de slag. Maar in alle individuele hulpverlening 

wordt er geen rekening gehouden met de draagkracht van het gezin. Vooral moeder wordt 

overbelast, en daar komt straks ook een hoop bij: ritjes van en naar therapie, het speciaal 

basisonderwijs, en de opvoedondersteuning thuis. Zo lijken de oplossingen een probleem op 

zich te worden. Daarom is een plan nodig dat de draaglast voor het hele gezin bewaakt, en 

waar de individuele voorzieningen gefaseerd in worden gepast. 

 

Tips  
 

1) Als er bij assemblage van maatwerk zware interventies nodig zijn of de 

draagkracht van een huishouden beperkt is, kan het verstandig zijn om te 

faseren. Dan is een plan waar alle partijen zich aan gebonden voelen van groot 

belang. Net als iemand die de draagkracht/draaglast verhouding in de gaten 

houdt. 

2) Om te onderzoeken of er een uitzondering nodig is, is de eerste stap om te 

onderzoeken of iets normaal gesproken mag. Als dat niet zo is, kun je vragen of 

er geen hardheidsclausule is, waarmee uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 

Een eventuele uitzondering legitimeer je vervolgens met de waardendriehoek 

(stap 7). 

3) Als iemand beweerd dat iets echt niet mag, vraag dan zwart op wit waar dat 

staat. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. 
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Stap 3 Begin met het 
uitzicht 
 

 
Uitleg 

Voor huishoudens met meerdere problemen zijn er allerlei voorzieningen. Soms zijn 

al die betrokken professionals erg nuttig. En het is verleidelijk om te vertrekken 

vanuit wat je een huishouden kan bieden. Maar dan loop je het risico om allerlei 

oplossingen aan te dragen voor problemen die er niet zijn of geen prioriteit 

verdienen. Met alle frustratie en kosten van dien.  

Bovendien wordt een plan een stuk duurzamer wanneer een gezin er zelf ook achter 

staat. Begin daarom met de vraag: aan welk perspectief wil u werken? Waar wilt u 

over 6 maanden zijn?  

De meeste gezinnen die maatwerk nodig hebben, willen vooral rust. Een dak boven 

hun hoofd, en de financiën op orde. Het liefst ook dat Jeugdzorg vertrekt. Dat is 

doorgaans een realistisch perspectief. Zo organiseren we op een natuurlijke manier 

betrokkenheid bij het maatwerkplan. 

 

Voorbeelden 
 

CO DE EX-GEDETINEERDE 

Co is z’n leven lang crimineel geweest. Maar hij heeft nu steeds meer moeite met lopen. En 

bovendien heeft hij kleinkinderen. Die wil hij graag op zien groeien. Hij heeft ze beloofd om op 

het rechte pad te blijven. Zijn is perspectief is: een stabiel leven leiden, zonder financiële of 

justitiële zorgen. 

 

 

 

 



P. 9 / 17      © 2017, Sociaal Hospitaal 

 

  

ALLEENSTAANDE MOEDER ANKE  

Anke hoofd loopt soms over. De scheiding met d’r ex, deurwaarders die d’r telkens lastig 

vallen, en de woningcorporatie die haar uit huis dreigt te zetten. Dat leidt tot een hoop stress, 

waardoor ze soms vergeet om goed voor d’r kinderen te zorgen. De gezinsvoogd houdt haar 

dochters goed in de gaten. Anke’s perspectief is: weer rust en regelmaat in d’r leven, zodat ze 

weer goed voor d’r kinderen kan zorgen. En de voogd met een gerust hart kan vertrekken. 

 

Tips 
 

1) Een alternatief voor de vraag “Aan welk perspectief wil u werken?”, is de vraag: 

“Op jaarbasis geven we nu xxxxx euro aan u uit. Wat zou u daar zelf eigenlijk mee 

doen?” 

2) Natuurlijk zijn er ook gezinnen die moeite hebben met het formuleren van een 

perspectief. Zoals zorgwekkende zorgmijders en mensen met een gebrekkige 

probleemperceptie. Dat is soms een kwestie van confronteren en 

onderhandelen, en soms afspraak maken over tussentijdse doelen of de manier 

waarop het plan gerealiseerd wordt. 
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Stap 4 Overzicht creëren 
(wat is er aan de hand?) 
 

 
Uitleg 

Nu we het perspectief kennen, inventariseren wat er allemaal aan de hand is. Zo 

krijgen we een indruk van wat er nodig is om dat perspectief te bereiken. In de IPW 

maatwerkmethode categoriseren we drie type problemen: persoonlijke, 

professionele, en systeemproblemen.  

 Persoonlijk 

Voor het oplossen van persoonlijke problemen ligt de sleutel in de burger of het 

gezin zelf. Daar is dus geen behandeling of begeleiding voor nodig.  

 Professioneel 

Voor professionele problemen ligt de sleutel van de oplossing bij de individuele 

professional, of in samenwerking tussen betrokken professionals. Professionele 

problemen zijn knelpunten waar niet zozeer regelgeving in de weg zit, of de manier 

waarop organisatiestructuren in elkaar zitten, maar meer de betrekkingen of 

opvattingen van professionals in het ene systeem (ik moet nu eenmaal handhaven) 

versus de andere (ik heb een opdracht voor de kinderen). 

 Systeem 

Dan zijn er ook nog systeemproblemen. Dat zijn problemen die veroorzaakt worden 

door hoe we de bureaucratie hebben georganiseerd. Die zijn niet door burgers zelf 

op te lossen – daar hebben ze vaak op z’n minst begeleiding bij nodig. Maar vaak ook 

niet zomaar door frontlijnprofessionals, daar hebben zij hun manager of 

beleidsmakers bij nodig.  

 

 

 



P. 11 / 17      © 2017, Sociaal Hospitaal 

 

  

 

 

 
Voorbeelden 
 

  Persoonlijk - Gerard heeft ruzie met zus, die tot dusver altijd op z’n kinderen 

paste. Dat kan alleen hij zelf (hopelijk) oplossen met een goed gesprek (of een paar) en 

een bloemetje (of een grootser gebaar).  

  Professioneel – Rita heeft veel meegemaakt de laatste jaren. Ze heeft nu PTSS, 

en heeft daar een behandeling voor nodig. Maar de behandelaar kan haar niet 

opnemen omdat ze schulden heeft. De behandelaar is van mening dat die eerst 

opgelost moeten worden.   

  Systeem – Nadine is verslaafd. En ze heeft ook psychische problemen. De 

verslavingskliniek zegt dat ze eerst aan d’r psychische problemen moet werken, voor 

ze toegelaten zal worden. Maar de GGZ-instelling stelt als voorwaarde dat ze eerst 

van d’r verslaving af moet komen. En op eigen kracht lukt dat niet. 

 

Tips  
 

1) Persoonlijke problemen zijn door gezinnen zelf op te lossen. Dat betekent niet 

dat wat een persoonlijk probleem in een huishouden is, in een ander huishouden 

geen professioneel probleem kan zijn. Mensen verschillen immers in hun 

zelfredzaamheid. 

2) Er is altijd wel iets dat mensen zelf kunnen doen, hoe klein ook.  

3) Er zijn verschillende typen systeemproblemen. Vaak is er sprake van geen 

toegang of slechts tijdelijke toegang, een mismatch in vraag en aanbod, of een 

gebrek aan aanbod.  
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Stap 5 Wat is nu 
belangrijk? Prioriteren 
 

Uitleg 

Aan de hand van het perspectief en het overzicht ontwikkelen we inzicht. Wat is de 

eerste, belangrijke stap, waarmee andere zaken weer in beweging komen? Waarmee 

in het overzicht misschien wel meerdere problemen weg kunnen strepen. Dat 

noemen we de doorbraak.  

BESTAANSZEKERHEID 

Doorbraken hebben vaak een relatie met de 

bestaanszekerheid van een gezin. En gaan daarom 

vaak over relatieve rust op het gebied van de 

huishoudelijke financiën. Of over rust en stabiliteit 

op het gebied van wonen. Wie geld heeft en een 

dak boven zijn hoofd, heeft een goede basis om 

verder op te bouwen.  

Tips  
1) Doorbraken zijn vaak zaken die niet standaard kunnen worden geleverd door 

een van de betrokken organisaties. Anders was de doorbraak immers al 

gerealiseerd. 

2) Doorbraken vallen niet altijd, maar vaak in een van de volgende categorieën: 

snelheid, tijd of toegang. 

3) Inhoudelijk gaan doorbraken in deze gezinnen vaak over de onderste laag van de 

Piramide van Maslow: bestaanszekerheid. Oftewel: de financiën op orde, 

veiligheid, en een dak boven je hoofd. 

4) Een enkele keer is het overzicht over alle problemen al een doorbraak op zich, 

omdat gezinnen gaan zien wat er allemaal aan de hand is. 
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Stap 6 Hoe ziet een 
duurzaam plan er uit? 
 

 
Uitleg 

Hoewel de doorbraak belangrijk is, lost een doorbraak niet altijd alles op. Een 

doorbraak kan wel (mentale) ruimte en tijd geven om stap voor stap ook de 

resterende problemen aan te pakken. En soms is er blijvende ondersteuning nodig. 

Voor een duurzaam plan, schetsen we daarom ook wat er na de doorbraak nodig is.  

Dat kan in dezelfde categorieën als stap 4: persoonlijke, professionele en 

systeemoplossingen. Zo nodig kunnen deze stappen gefaseerd worden. 

 

Voorbeeld 
 

Na jarenlang gedoe met schulden en incassobureaus heeft Mo z’n leven weer op de rit. Na een 

saneringstraject is hij weer schuldenvrij. Toch is hij bang om weer schulden te maken, omdat 

hij vroeger nooit goed heeft leren lezen en schrijven. En er gaan weer ingewikkelde brieven 

komen, dat weet hij zeker. Een sociaal netwerk heeft hij niet of nauwelijks. Daarom spreekt Mo 

met een schuldhulpmaatje af om iedere maand samen de post en de financiën door te nemen.  
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Tips  
 

1) Stagnerende systeemproblemen zijn vaak met de doorbraak opgelost. Daarom 

worden resterende oplossingen doorgaans door het gezin zelf of een 

professional opgelost. 

2) Bij het verduurzamen van een plan is het handig om de vraag stellen: “hoe 

voorkomen we dat dit weer gebeurt? 

3) Soms blijkt uit het verleden dat een gezin iets simpelweg niet kan. Dan is er 

permanente ondersteuning nodig. 

4) In plaats van hulpverlening, is het soms ook mogelijk om ondersteuning te 

automatiseren. Bijvoorbeeld wanneer iemand geen schulden wil maken, maar 

slecht met geld overweg kan. Dan kan het automatisch inhouden van de huur en 

zorgverzekering op de uitkering onderdeel van een oplossing zijn. 
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Stap 7 Waarderen van 
uitzondering  
 

Uitleg 

Als maatwerk een kwestie van assemblage is, is er geen bijzondere legitimering 

nodig. De legitimiteit zit immers in de voorwaarden van wet- en regelgeving 

ingebakken. Maar zodra een uitzondering nodig is, is er meer nodig. Dan moeten we 

aan zowel de buren als de wethouder uit kunnen leggen waarom we in dit geval wél 

iets anders doen dan in de meeste gevallen. Dat doen we op basis van drie waarden: 

legitimiteit, betrokkenheid en rendement. 

 

Uitzondering 
Als één van de meest voorliggende problemen in het maatwerkplan een 
systeemprobleem is, dan is één van de belangrijkste oplossingen een uitzondering. 
Die uitzondering kan alleen gelegitimeerd worden gemaakt, als de waarde van het 
totale maatwerkplan wordt gewogen. Dat is de reden dat hier een alternatieve 
waardering wordt gebruikt, die het mogelijk maakt om in kwalitatieve zin het 
maatwerkplan van een huishouden op zijn merites te beoordelen. Te waarderen in 
zijn geheel, om van daaruit de uitzondering te 
legitimeren. De legitimiteit van het 
maatwerkplan schuilt in het kunnen aantonen 
van de optimale meerwaarde van dit maatwerk. 
Dat gebeurt als volgt. De route die de 
huishoudens in hun eigen plan uitstippelen in 
de richting van hun perspectief, wordt afgezet 
tegen het “nulalternatief.” Dat is het alternatief 
dat professionals in het team verwachten, 
wanneer zij niet in staat zijn om samen met het 
huishouden maatwerk te realiseren. Welke 
hulp en voorzieningen krijgen ze dan wel en 
niet? En welke gevolgen heeft dat?  
 
Voor ieder huishouden dat zich beroept op een uitzondering voor hun eigen 
maatwerk, beschrijft het de professional in kwalitatieve termen wat de waarde is van 
de voorspelbare reguliere route (het nulalternatief) ten opzichte van de waarde van 
het maatwerkplan. Die kwalitatieve beschrijving van de waarde van het reguliere en 
het maatwerk leidt tot een professioneel oordeel, van het hele team, op drie 
onderdelen: legitimiteit, betrokkenheid en rendement. 
 

LEG
ITIM

ITE
IT

RENDEMENT

BETROKKENHEID
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Het onderdeel legitimiteit (of: rechtmatigheid) staat voor de mate waarin het te 
rechtvaardigen is om wel of geen hulp of ondersteuning te bieden. Die legitimiteit 
kan worden ontleend aan de letter van het verstrekkingenboek, de verordening of 
de wet. Maar ook aan de interpretatie van de wet en/ of aan de geest van beleid en 
doelstellingen. Het spreekt immers voor zich dat zorg, hulp en dienstverlening door 
(semi)publieke organisaties te legitimeren moet zijn. Dat geldt helemaal voor 
uitzonderingen. Als een heel team constateert dat de reguliere weg om publieke 
inzet te legitimeren, leidt tot onbedoelde en ongewenste effecten voor een 
huishouden én voor de locale samenleving in zijn geheel, dan gaan ze op zoek naar 
bewijs daarvoor. Dat bewijs vinden ze mogelijk in bronnen die hun idee bevestigen 
dat de uitkomst van het reguliere inderdaad onbedoeld is. 
 
Die bronnen zijn bijvoorbeeld beleidsnota’s en –doelen die ten grondslag liggen aan 
het ontwerp van de protocollen en procedures. Wie bijvoorbeeld ziet dat de eisen 
aan urgentie in combinatie met de eisen voor schulddienstverlening leidt tot het in 
stand houden van dakloosheid van een jonge moeder met drie kinderen, vindt 
waarschijnlijk terug in beleid dat juist dat niet de intentie is van het beleid. Het is de 
uitkomst van een uitvoeringsproces.  
 
Betrokkenheid staat voor de mate waarin gezinnen en hun omgeving zelf 
betrokken blijven bij het benoemen van hun vraagstukken en oplossen van hun 
eigen problemen. Hoe meer en vaker mensen betrokken (kunnen) zijn bij die 
oplossing, hoe beter. Naast legitimiteit is het belangrijk dat mensen hun eigen 
oplossing mede kunnen vormgeven. Niet in de laatste plaats omdat wanneer mensen 
nu een grote rol spelen in het oplossen van hun eigen problemen, ze daar in de 
toekomst ook beter toe in staat zijn. Zonder hulp van de overheid. 
 
De waardering van het rendement van het nulalternatief versus het maatwerk, gaat 
over de vraag hoe effectief en efficiënt publieke middelen worden aangewend in de 
verschillende plannen. Publieke middelen zijn in toenemende mate schaars. Daarom 
is rendement een belangrijke overweging in de beoordeling van beide alternatieven. 
Rendement spitst zich toe op kosteneffectiviteit. Het gaat er dus om dat teams 
kunnen beredeneren dat de inzet van een professionele oplossing, betaald uit 
publieke middelen, een goede investering is in het persoonlijke leven van 
desbetreffende huishouden. Maar ook een goede investering voor de maatschappij 
als geheel. Dat hoeft niet tot achter de komma uitgerekend te worden, maar in 
kwalitatieve zin beredeneerd. Als een maatwerkplan veel waarschijnlijker tot 
betaald werk leidt, dan het nulalternatief, dan is het mogelijk de moeite waard om 
daarin te investeren. Het waarderen van het rendement van het maatwerkplan, 
vraagt van een team hetzelfde als van een belegger die wil investeren in een 
businessplan van een start-up bedrijfje.  
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 Stap 8 Maatwerk-canvas 
 

IN ONDERSTAAND CANVAS ZIJN ALLE ONDERDELEN DIE NODIG ZIJN IN EEN 

MAATWERKPLAN 

 

 

 

 

 

 


