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Programma

Inleiding

Resultaten: successen, aandachtspunten 
en werkbare elementen

Borging: Doorbraaknetwerk Groningen

Verhaal van de professional en bewoner



Doelstellingen

Kijken welke mogelijkheden er 
zijn voor mensen met stapeling 
van ondersteuning, 
gecombineerd met hoge 
kosten, om het beter, efficiënter 
en daarmee wellicht goedkoper 
te kunnen organiseren. 

Daarnaast moest het project 
handvatten opleveren ter 
verbetering van de integrale 
dienstverlening aan 
huishoudens met stapeling van 
ondersteuning.



Behaalde resultaten
Successen, aandachtspunten en werkbare elementen



Resultaat 1: 
Voor 240 mensen met stapeling van hulp en ondersteuning een integrale domein overstijgende aanpak om de ondersteuning beter en efficiënter te organiseren

Successen

• Met 100 mensen/gezinnen 
een integraal plan gemaakt 
volgens de 
Doorbraakmethode.

• Werken vanuit het perspectief 
van de inwoner.

• Samenwerken in de keten.

• Kernteam/lerende 
organisatie.

• Werkprocessen ingericht.

• Skin in the game.

Aandachtspunten

• Maatwerk realiseren kost tijd.

• Belangrijk om de beweging en 
innovatie te blijven stimuleren.

• Medewerkers ondersteunen 
bij realiseren van maatwerk. 

• Risicoregel-reflex bij 
onbekende en complexe 
oplossing.

• Belangrijk om de juiste 
expertises te betrekken bij het 
realiseren van maatwerk.

• Goede onderlinge 
verhoudingen zijn belangrijk 
voor maatwerk.

Wat we doen om aandachtspunten te verkleinen: 
• Agree to disagree, in gezamenlijkheid opschalen.
• Perspectief bewoner is leidend.
• Door inzicht in 2e en 3e orde leren, neemt 

handelingsverlegenheid af. Werkbare elementen: 
• Procesinnovatie voor integrale samenwerking en 

opschaling.
• Werken vanuit perspectief bewoner.
• Houding en gedrag: veilige omgeving om samen te 

mogen leren.





Resultaat 2: 
Inzicht in stapelingdossiers op grond waarvan we aanbevelingen en adviezen geven voor een betere integrale dienstverlening

Successen

• 1e - 2e - 3e orde leren is 
procesmatig 
georganiseerd (domein- en 
organisatie overstijgend).

• We maken systeemproblemen 
op casusniveau inzichtelijk 
maken en agenderen deze bij 
degene die er over gaat.

Aandachtspunten

• Er is geen vaste plek voor het 
agenderen van 
systeemproblemen en 
knelpunten.  

• Stimuleren om 
maatwerkcanvassen in te vullen 
zodat we blijvend leren op 2e en 
3e orde.

• Communicatie/zichtbaarheid.

Wat we doen om aandachtspunten te verkleinen: 
• Netwerk met belangrijke stakeholders die mandaat en 

invloed hebben op het sociaal domein
• Flexibel aansluiten bij wat nodig is in de facilitering, 

om de beweging in gang te houden en te laten      
groeien 

Werkbaar element: 
• Story telling en de lessen die we hebben geleerd; 

proces om kennis te delen in de lijn 
(communicatie)

• Houding en gedrag: veilige omgeving om samen te 
mogen leren



Systeemproblemen 
en knelpunten. Hoe 
lossen we dat op?

- Filmpje Doorbraaknetwerk 
Groningen

- Een aantal thema’s:

- Wonen

- Wachtlijsten GGZ

- SMI

- Integrale 
samenwerking, 
organisatie en 
domeinoverstijgend



Resultaat 3: 
Efficiëntere inzet van hulp, ondersteuning en geld 

Successen

• Door het perspectief van 
inwoners leidend te laten zijn 
in de oplossing en te doen wat 
nodig is, hebben we voor 100 
mensen/gezinnen maatwerk 
gerealiseerd. Dit heeft geleid 
tot een besparing van 1,78 mln. 
op gemeentelijke kosten.

• De waardendriehoek maakt  
duidelijk waar het systeem niet 
passend is. Dit zorgt voor 

draagvlak bij het realiseren 
maatwerk en structurele 
oplossingen in de keten.

• We voegen financieel inzicht 
toe. Dit helpt professionals bij 
het legitimeren van maatwerk. 

Aandachtspunten

• Valkuil kan zijn dat 
professionals bij de 
rendementsberekeningen er 
van uit gaan dat het maatwerk 
goedkoper moet zijn. 
Rendement kan ook op een 
ander vlak liggen, bijvoorbeeld 
op participatie.

Wat we doen om aandachtspunten te verkleinen: 
• Door financiële gevolgen inzichtelijk te maken kunnen 

we maatwerk onderbouwen.
Werkbaar element: 
• Maatwerkcanvas/waardendriehoek.
• Perspectief inwoner is leidend voor het bieden van 

passende ondersteuning.
• Vanuit realistische inschatting dreigend scenario 

maatwerk in kunnen zetten.
• Eenduidigheid in maatwerkberekeningen.



Borging werkwijze 
en 2e en 3e orde 
leren



Doel van de borging

Passende, effectieve en efficiënte ondersteuning voor 
alle inwoners.



Wat gaan we dan borgen?

- Doorbraakmethode wordt onderdeel van de reguliere werkwijze. Professionals zijn in 
staat om samen met inwoners domeinoverstijgend maatwerk te realiseren met als 
uitgangspunt het duurzame toekomstperspectief van de inwoner.

- 1e, 2e en 3e orde leren. We blijven continue gezamenlijk leren van de ervaringen zodat 
we systeemproblemen signaleren, agenderen, oplossen en daarmee blijvend de 
integrale dienstverlening verbeteren. 



Wat is daar voor nodig? 
(1)

- Praktijkverbinders in de organisatie voor het 
verspreiden van de kennis over de methodiek 
en begeleiden professionals bij het realiseren 
van een doorbraak. 

- Een veilige lerende omgeving.

- Eén proces voor domeinoverstijgend maatwerk

- Communicatie: inspireren om maatwerk te 
maken. 



Wat is daar voor 
nodig? (2)

- Doorbraaknetwerk Groningen: plek waar 
professionals opschalen als zij er samen niet uit 
komen (volgens het FLOW-model), en waar 
systeemproblemen worden ingebracht voor 2e en 
3e orde leren. 

- Leden van het doorbraaknetwerk Groningen zijn 
ambassadeur binnen hun eigen afdeling of 
organisatie. Het netwerk heeft vaste, maar ook 
flexibele leden die alleen worden ingezet als hun 
expertise of netwerk nodig is. 

- Netwerk en samenwerking, zowel binnen als 
buiten de gemeente Groningen. 



Duurzame financiering 
doorbraak

Ontschot werken door achteraf aan de hand van het canvas te 
beoordelen uit welk budget het maatwerk moet worden 
gefinancierd.



Uit de 
praktijk

In gesprek met:

• Esther Hoekstra 

• Mariëtte van ‘t Hooft



How to start a movement

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

