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Meestal gaat het goed, soms niet

§ Verschillende domeinen, afdelingen, diensten en ketenpartners voeren 
taken uit in het brede sociaal domein 

§ Meestal gaat dit goed en voldoet de reguliere dienstverlening

§ Soms raakt de inwoner, en ook de 
professional, klem in de bureaucratie, 
ook al doen we vanuit wet en 
regelgeving het juiste

§ Een doorbraak kan dan perspectief en 
ruimte bieden
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Een doorbraak is soms nodig

Definitie van een doorbraak
Wegnemen van belemmeringen die de grootste sta-in-de-weg 
zijn in een casus zodat er ruimte ontstaat om problemen in 
samenhang op te lossen. Over wetten en domeinen heen.
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§ Iedereen heeft recht op hetzelfde proces, niet op dezelfde 
uitkomst

§ Uitzonderlijke gevallen vragen om uitzonderlijke 
oplossingen

§ Gelijke gevallen worden gelijk behandeld, ongelijke 
gevallen worden ongelijk behandeld

Doorbraakmethode voorkomt willekeur

Zo heb ik nog wel 
100 inwoners die 

hier recht op 
hebben…Wat voor 

precedentwerking 
gaat hiervan uit….?

We zijn toch 
geen 

Sinterklaas….



• Melding van sociaal casemanager over jonge gescheiden vrouw 
zonder vast woonadres en met schulden. Tijdens huwelijk was 
partner gaan overbesteden; vrouw kon niet voor zichzelf 
opkomen en heeft het laten gebeuren. 

• Tijdelijk onderdak bij haar ouders die veel zorg nodig hebben; 
hierdoor veel stress, geen werk en afhankelijk van kosten-
delersnorm. Gestart met opleiding om werkkansen te vergroten. 

• Rottingsproces in haar mond, waardoor tanden op den duur 
uitvallen. Haar slechte gebit verkleint werkkansen. Overstappen 
naar aanvullende verzekering is niet mogelijk. Gebitsrenovatie 
geweigerd door Bijzondere Bijstand en fondsen.

Casus 2

Stralende 
glimlach & 

perspectief op 
werk

Situatie
Gemeente betaalt 
gebitsrenovatie

Rendement
Zelfvertrouwen neemt toe, 

hierdoor meer kans op werk en 
uitstroom uitkering, meer kans op  

zelfstandigheid door werk en 
kostenbesparing gebitsklachten 

op lange termijn 
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Voorbeelden van een doorbraak

Casus 1

uithuisplaatsing 
voorkomen

• Ziekenhuismelding bij Veilig thuis over pasgeboren baby met 
jonge ouders; er zijn zorgen over de veiligheid.

• Structurele oplossing: pleeggezin voor ouders en kind. Maar pas 
mogelijk over 10 dagen.

• Overbrugging in geboortehotel georganiseerd, maar ouders 
kunnen kosten van € 800 niet betalen.

• Gemeente betaalt de kosten, zodat betrokken partijen geen 
zorgen meer hebben en zich kunnen richten op de begeleiding 
van de ouders en het welzijn van de baby.

Gemeente betaalt 
geboortehotel

Rendement
Focus op begeleiding van de 
ouders en het welzijn van de 
baby i.p.v. uithuisplaatsing in 
crisispleeggezin met trauma’s 

voor ouders en baby

Situatie
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Doorbraakmethode bestaat uit 8 stappen

We onderbouwen de 
doorbraak in 8 stappen

1. Wat is de situatie?
2. Waar wil de inwoner 

naartoe?
3. Wat gebeurt er als we niets 

doen? Wat is het 
dreigende scenario?

4. Wat moet er nú gebeuren?
5. Wat kan de inwoner doen?
6. Waar heeft de inwoner 

ondersteuning bij nodig?
7. Welke behandeling is 

eventueel nodig?
8. Waarom is dit plan een goed 

idee?
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Afwegen met de waardendriehoek

§ Betrokkenheid. Wat is het 
perspectief van de inwoner?

§ Legitimiteit. Waarom mag het 
van de wet?

§ Rendement. Wat levert het besluit 
financieel en maatschappelijk op?
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Wat is het Doorbraaklab?

§ Het is een laboratorium waar je kunt 
experimenteren in de zoektocht naar een 
doorbraak

§ Het is een netwerkorganisatie; de 
doorbraakcoaches zijn vakspecialisten uit 
de verschillende afdelingen van het brede 
sociaal domein

§ De doorbraakcoaches zijn je collega’s; het 
is een tijdelijke rol voor een aantal uur per 
week naast een reguliere functie
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Wat doen de Doorbraakcoaches?

§ Wij adviseren, coachen en helpen, maar nemen de casus niet over

§ We doen het samen met de inwoner, het netwerk van de inwoner, de 
casushouder en het netwerk van betrokken professionals

§ We onderbouwen altijd met een doorbraakplan en het 4-ogenprincipe

§ En ook: we leren van iedere doorbraak en verspreiden het 
gedachtegoed



11

Wanneer benader je het Doorbraaklab?

§ Je hebt alle reguliere voorzieningen en (escalatie)routes al onderzocht

§ Je vermoedt dat er iets anders nodig is, maar je weet niet precies wat

§ Je hebt een idee hoe je de situatie kunt oplossen, maar die oplossing 
bestaat niet in het reguliere voorzieningenpakket

Contact
doorbraaklab@denhaag.nl
Of via een doorbraakcoach

mailto:doorbraaklab@denhaag.nl

