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Aanleiding
Zowel regionaal als lokaal monitoren we de inzet van het Persoonlijk Passend Pakket (PPP). Het 
persoonlijk passend pakket wordt ingezet wanneer er een creatieve oplossing nodig is, ook wel 
bekend als out-of-the-box maatwerktraject. Eerder bent u geïnformeerd over de inzet van PPP in 2018 
(raadsinformatiebrief van 7 januari). In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de monitoring 
gedurende het jaar 2019. 

Informatie

Lokale cijfers PPP 
De cijfers en conclusies van de lokale monitoring van het PPP voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp vindt u in de bijlage. 

Regionale cijfers PPP
De regionale cijfers zijn ook onderdeel van de monitor jeugdhulp en vindt u hier onder 
maatwerktrajecten. Omdat het hier gaat om inzet vanuit jeugdhulp zijn hier voor onze gemeente  
alleen de cijfers over jeugd terug te vinden. 

Relatie PPP met Maatpact
De inzet van creatieve oplossingen wordt regionaal doorontwikkeld binnen de afspraken van het 
Maatpact. Binnen het Maatpact ligt ook de focus op het leren van de uitzonderingen. PPP en het 
Maatpact liggen dus in het verlengde van elkaar. Nadere informatie over het maatpact en de 
resultaten tot nu toe zijn te vinden op de regionale website. 

Bijlage:
 Lokale cijfers Persoonlijk Passend Pakket 2019

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/65bd0a8c-b3ab-4082-9557-efa96cd4012a
https://ggd-hvb.foleon.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2019#!/gebruik-jeugdhulp
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/mens-en-samenleving/integrale-aanpak-en-preventie/het-maatpact
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Lokale cijfers Persoonlijk Passend Pakket 2019

Monitoring 2019
Bij elke casus waarbij het Persoonlijk Passend Pakket (PPP) wordt ingezet, wordt sinds 2018 door de 
consulent de monitoring ingevuld. Op basis van de huidige gegevens is het mogelijk om aan te geven 
hoeveel overeenkomsten zijn afgesloten, voor hoeveel unieke inwoners deze zijn ingezet en wat de 
gemiddelde kosten zijn per overeenkomst. In de hele monitoring worden vanwege herleidbaarheid 
aantallen kleiner dan 5 niet weergegeven. 
In de monitoring van 2019 zijn ten opzichte van 2018 verbeteringen doorgevoerd. Eén van de 
verbeteringen is dat er nu beter inzicht is in het belangrijke leefdomein waar resultaten te behalen zijn 
met behulp van het PPP. Ook is er een begin gemaakt met het berekenen van het maatschappelijk 
rendement. Gebleken is dat de consulenten hierin echt pas een begin hebben gemaakt en dat 
hierdoor het gemiddeld rendement over alle inzet van PPP nog niet te berekenen valt. Eén van de 
uitdagingen is dat niet van alle inzet bekend is wat de kosten zijn, dus kan ook niet worden bepaald 
wat hiermee wordt bespaard als dit wordt voorkomen. Er is nog geen compleet dekkende 
maatschappelijke prijslijst waarin duidelijk wordt wat de kosten zijn van bijvoorbeeld vroegtijdig 
schoolverlaten of voorkomen van overbelasting bij een mantelzorger. Op het moment dat er geen 
prijskaartje gehangen kan worden aan wat er wordt voorkomen, is het ook lastig om het rendement te 
bepalen. Er zijn echter ook situaties waarbij er jeugdhulp of ondersteuning vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt voorkomen. Hierbij is het makkelijker om de kosten te 
bepalen. Bij een aantal cases kan op deze manier wel het rendement worden berekend. 
Tot slot is er inzicht in de redenen waarom PPP wordt ingezet. Op basis van deze gegevens en de 
ervaringen met PPP kan bovendien worden gekeken naar de leereffecten. Het doel is nog steeds om 
van de uitzonderingen te leren en te kijken waar er kansen liggen voor verbeteringen. 

Aantallen  2019
De lokale inzet van het PPP is in 2019 voor zowel jeugdigen als volwassenen naast op regionaal 
niveau ook op lokaal niveau gemonitord. Hieronder de belangrijkste gegevens en waar mogelijk een 
vergelijking met de inzet in 2018:

 139 overeenkomsten PPP (t.o.v. 126 in 2018)
 80 vanuit jeugd (t.o.v. 96 in 2018)
 59 vanuit Wmo zorg (t.o.v. 30 in 2018)

 101 inwoners met PPP ( t.o.v. 65 peildatum 31 december 2018) 
 56 jeugdigen (t.o.v. 33 in 2018)
 45 volwassenen t.o.v. 32 in 2018)

Bovenstaande cijfers laten zien dat het aantal inwoners, waarvoor een PPP wordt ingezet, groeit. Ook 
is te zien dat net als de voorgaande jaren bij bepaalde inwoners meerdere overeenkomsten worden 
afgesloten. Dit kan zijn omdat er vanuit meerdere organisaties een overeenkomst moet worden 
gesloten om tot het gewenste resultaat te komen of dat er gedurende een jaar meerdere 
overeenkomsten zijn afgesloten (bijv. voor tijdelijk overnemen van vaste lasten). In vergelijking met 
2018 zijn er wel meer inwoners die maar één overeenkomst hebben en dus met één voorziening op 
weg geholpen zijn.

De looptijd van de maatwerkoplossingen is bij iedere casus verschillend. Sommige looptijden betreffen 
enkele weken, andere trajecten lopen meerdere maanden en sommige lopen van 2019 door tot in 
2020. De bedragen van maatwerkoplossingen variëren voor jeugd tussen de € 500 en € 180.000. En 
voor Wmo tussen de € 210 en de € 75.000. Het gaat hier om de toewijzingen en hier wordt uitgegaan 
van de maximale bedragen die nodig zijn om de inzet te realiseren. De uitnutting kan lager liggen. De 
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totale toewijzingen lagen voor jeugd op ongeveer € 721.000 en voor Wmo op ongeveer € 525.000. Op 
de peildatum in mei 2020 is hiervan voor jeugd ongeveer € 489.000 en voor Wmo ongeveer € 467.000 
gedeclareerd. Voor jeugd is er gemiddeld voor zo’n € 12.870 toegewezen en zijn de gemiddelde 
uiteindelijke kosten 8.345 per jeugdige. Voor Wmo wordt gemiddeld € 11.695 toegewezen per 
inwoner, terwijl uiteindelijk zo’n € 10.385 uitgenut wordt. 

Leefdomeinen en persoonlijk passend pakket 
In de monitoring kan worden aangegeven op welk leefdomein het PPP vooral wordt ingezet. Er is de 
keuze uit vijf leefdomeinen: dagbesteding (werk/ participatie), financiële situatie (inkomen/schulden), 
gezondheid (lichamelijk of geestelijk), gezinssituatie (samenstelling/opvoeding) en wonen 
(huisvesting). Ook is er de mogelijkheid om overige aan te geven incl. een toelichting. Voor zowel 
jeugd als Wmo wordt gezondheid het meeste genoemd als belangrijkste leefdomein. Daarna wordt 
voor jeugd dagbesteding het vaakst genoteerd, terwijl dit voor Wmo gezinssituatie is. Voor zowel 
jeugd als Wmo wordt daarna wonen genoemd. 

Rendement
Er is in 2019 een begin gemaakt met het berekenen van het maatschappelijk rendement voor de inzet 
vanuit PPP. Op dit moment kan alleen voor cases, waarbij er specifieke jeugdhulp of Wmo-
ondersteuning is voorkomen, het rendement worden bepaald. Hieronder volgen een aantal 
voorbeelden waarbij het wel mogelijk is om het rendement op casusniveau te bepalen:
 PPP is ingezet op niet-gecontracteerd jeugdhulpaanbod met als doel een hulpvraag snel op te 

pakken waardoor meer intensievere ondersteuning in de toekomst voorkomen kan worden. 
Kosten inzetten PPP € 600, inschatting inzet duurdere ondersteuning € 3.700. Rendement in deze 
casus: € 3.100. 

 PPP jeugd is ingezet op vervoer om hiermee overbelasting van het gezin en negatieve invloeden 
op het welzijn van het kind te voorkomen. Kosten inzetten PPP € 3.300. Hiermee is aanvullende 
jeugdhulp voorkomen € 7.500. Rendement in deze casus is € 4.200. 

 PPP is ingezet voor specifieke Wmo-ondersteuning om te voorkomen dat de twee kinderen uit 
huis geplaatst gaan worden. Kosten van de inzet is € 75.000. Kosten eventuele uithuisplaatsing 
zijn ontheffing ouderlijk gezag/inzet jeugdzorg € 25.000, daadwerkelijke uithuisplaatsing kinderen           
€ 13.500 per kind en pleegzorgplaatsing € 16.000 per kind per jaar. In totaal voor deze situatie 
zou het gaan om € 84.000. Rendement in deze casus € 9.000.

 PPP Wmo is ingezet om kosten kinderopvang deels te vergoeden, zodat ouder zich kan richten op 
herstel. Kosten inzetten PPP € 2.500. Hiermee is voorkomen dat herstel en dus behandeling 
langer duurt en alleen nog maar deeltijd kan plaats vinden € 8.000. Rendement in deze casus is     
€ 5.500.

Redenen om PPP in te zetten 
De redenen om een PPP in te zetten zijn zeer divers. Te denken valt aan de volgende situaties.

Leerlingenvervoer
In 12 gevallen is bij een jeugdige (leerlingen)vervoer ingezet als oplossing die bijdraagt aan het 
gewenste resultaat en is daarbij aangegeven dat dit volgens de voorwaarden van de verordening 
leerlingenvervoer niet wordt toegekend, maar wel de gewenste inzet is. En dat dit bijdraagt aan het 
welzijn van het gezin en bijv. schooluitval of overbelasting van het gezin wordt voorkomen. 

Niet gecontracteerd aanbod 
Er is bij jeugd 21x en bij Wmo 13x aangegeven dat er aanbod is ingezet, omdat de aanbieder geen 
contract had. Dat betekent ook dat de oplossing binnen het huidige gecontracteerde aanbod niet het 
meest passend is om het resultaat te behalen. Dit kan bijvoorbeeld omdat de aanbieder niet is 
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gecontracteerd of het feitelijk geen jeugdhulp of Wmo betreft. Soms is het ook een aanbieder die al 
bekend is met het gezin of de inwoner en dat continuïteit nodig is. Ook wordt aangegeven dat PPP 
vaak geschikter is om in te zetten, omdat persoonsgebonden budget niet wenselijk is in de betrokken 
situatie. Opvallend blijft dat er voor jeugd hiervoor een regionale route is voor niet-gecontracteerde 
jeugdhulp, maar dat deze toch niet altijd wordt ingezet en er gekozen wordt voor PPP. Bij Wmo is 
deze route voor niet gecontracteerd aanbod er niet en is inzet van PPP de enige oplossing. 

Opvang kinderen 
In 17 situaties is er sprake geweest van de vergoeding van een deel van de opvangkosten voor 
kinderen vanuit de Wmo. Het gaat altijd om gezinnen voor wie andere regelingen zoals de 
kinderopvangtoeslag niet van toepassing zijn en er niet de financiële middelen zijn om opvang volledig 
zelf te betalen. De regelingen gaan er vanuit dat als een ouder ‘thuis’ zit deze in staat is om voor de 
kinderen te zorgen. Als deze echter door omstandigheden de volledige opvoedtaken niet kan 
uitvoeren wordt vaak opvang ingezet als oplossing. Vaak wordt dit ingezet om het gezin, familie en het 
netwerk te ontlasten. Vaak speelt ook behouden van het werk van één van de ouders mee en zorg je 
hiermee dat de bestaanszekerheid op hetzelfde niveau blijft. Ook wordt het ingezet om ruimte te 
geven aan ondersteuning of behandeling die één van de ouders nodig heeft. 

Financiële zekerheid
PPP is 6 keer ingezet binnen jeugd of Wmo om bij te dragen aan financiële zekerheid. Het gaat 
feitelijk om het betalen van rekeningen, maar het effect draagt bij aan doelen die gesteld zijn zoals 
voorkomen van intensievere ondersteuning, maar ook voorkomen van gezondheidsproblemen. Hierin 
wordt ook de samenwerking met Baanbrekers genoemd. 

Voorkomen uithuisplaatsing
In 16 situaties hebben consulenten aangegeven dat er PPP jeugd is ingezet om uithuisplaatsing te 
voorkomen. In veel gevallen wordt hier niet-gecontracteerd aanbod ingezet. 

Huisvesting
In 5 gevallen is vanuit de Wmo PPP ingezet voor huisvesting. Dit kan gaan om daadwerkelijke 
huisvesting of de combinatie wonen met begeleiding. Dit aantal is lager dan in 2018, omdat de meeste 
aanbieders voor wonen met begeleiding inmiddels toegewezen kunnen worden via het reguliere Wmo-
aanbod. 

Onderwijs 
Het PPP jeugd is 15x ingezet om te zorgen dat onderwijs gevolgd kan worden, als alternatief voor 
onderwijs of om schooluitval te voorkomen. 

Geleerde lessen
De monitoring en de ervaringen uit de praktijk zorgen ook voor geleerde lessen in het sociaal domein. 
Hieronder een weergave van het leereffect van PPP tot nu toe.

Maatschappelijk rendement berekenen vraagt nog een verbeterslag
Uit de eerste berekeningen van het maatschappelijk rendement van PPP blijkt dat niet voor alle 
maatschappelijke gevolgen een prijskaartje bekend is. Ook is het niet eenvoudig om de kosten te 
berekenen als er wel extra inzet vanuit jeugdhulp of Wmo wordt voorkomen. Het berekenen van het 
maatschappelijk rendement is ook onderdeel van het leereffect van het maatpact en vanuit die 
verbinding wordt gekeken hoe dit het beste kan worden opgepakt. 
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Proces vergoeden deel van de kosten van opvang kinderen bekijken
Er zijn steeds meer inwoners/ gezinnen die PPP krijgen, omdat het vergoeden van een gedeelte van 
de kosten van de opvang een oplossing is voor hun hulpvragen. Er is hierin soms ook betrokkenheid 
vanuit Baanbrekers. Eind 2019 is er al een start gemaakt met het verkennen van deze vraag met 
Baanbrekers. Ook omdat gebleken is dat vergoeding vanuit Baanbrekers niet meer mogelijk is als dit 
al vanuit PPP geregeld is. Het is vaak sneller om inzet vanuit PPP in te zetten waardoor inzet vanuit 
de Participatiewet niet meer mogelijk is. 
De inzet op opvang is een groot deel van de ingezette PPP vanuit Wmo (17 op totaal 59 PPP’s). Het 
is de vraag of hiervoor een aparte werkwijze moet worden afgesproken. Dit zal in 2020 nog verder 
uitgewerkt moeten worden. Tot die tijd zal hiervoor nog PPP gebruikt worden. Bij de nadere uitwerking 
wordt ook gekeken naar de samenwerking met de wijkteams van Bijeen om te bekijken of een aantal 
hulpvragen niet voorliggend opgelost kan worden. 

Verbeteren werkwijze inzet PPP
 Op basis van de ervaringen van 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de inzet van PPP. 

Voorheen viel de inzet van PPP onder de lokale contracten en voorwaarden. Met de volledig 
regionale inkoop was dat niet meer mogelijk en is de overeenkomst van PPP aangepast en zijn 
hierin contractuele voorwaarden opgenomen. Uitgangspunt is dat hierbij alleen is opgenomen wat 
strikt noodzakelijk is en dat de voorwaarden zo zijn dat ze toepasbaar zijn op elk mogelijke 
invulling van het PPP. 

 Ook wordt scherper uitgewerkt wanneer er echt sprake is van PPP bij niet-gecontracteerd aanbod 
of dat in sommige gevallen toch ook een PGB kan worden ingezet. 

 Op basis van de ervaringen van 2019 wordt ook nog gekeken naar het inzetten van PPP bij 
schulden. Nu moet in principe voor elke schuldeiser een aparte overeenkomst worden afgesloten. 
Uit de ervaringen blijkt dat dit een drempel is bij het inzetten van PPP bij het verbeteren van de 
financiële zekerheid. In de loop van 2020 willen we onderzoeken hoe dit efficiënter kan en de 
administratieve last voor de inwoner en Bijeen kan worden verminderd.

 Tot slot wordt er op ingezet om het proces rondom het afgeven van PPP meer aan te laten sluiten 
bij de Lean-principes. Wat draagt waarde bij voor de klant? En hoe kunnen we het proces sneller 
laten verlopen met minder werk voor Bijeen?

Inzet PPP bij Q-koorts
Om praktische redenen is in 2019 het beweegaanbod voor Q-koorts ingezet vanuit PPP. Dit bleek 
destijds de makkelijkste optie te zijn om dit in te regelen. PPP wordt namelijk ook gebruik om inzet 
snel te regelen en later uit te werken of dit de juiste keuze is of vraagt om andere werkafspraken. In de 
loop van 2020 wordt voor alle inzet rondom Q-koorts opnieuw beoordeeld hoe dit is ingeregeld en zal 
ook dit aanbod daarin worden meegenomen. 

Huisvesting
Zowel lokaal als vanuit het Maatpact is aangegeven dat huisvesting een knelpunt kan zijn. Ook kan 
hiermee uitstroom uit voorzieningen die wonen en begeleiding aanbieden worden gestimuleerd. Dit 
wordt geregeld door afspraken te maken over het contingent woningen. In de loop van 2020 zijn 
hiervoor nieuwe afspraken uitgewerkt en is het hierdoor makkelijker om inwoners door te laten 
stromen naar een huurwoning. 

Samenwerking Baanbrekers
In een aantal cases van PPP is er sprake van overlap met de taken van Baanbrekers. Deze signalen 
worden meegenomen in het verbetertraject ‘integrale ketenbenadering’ dat is opgestart en zich onder 
andere richt op de samenwerking tussen Bijeen en Baanbrekers. Hierbij wordt ook de koppeling 
gelegd met het Maatpact en er wordt afgestemd met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. 
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Grenzen verantwoordelijkheid 
We zijn en blijven alert op de grenzen van de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben. 
Inwoners melden zich met hun hulpvraag bij Bijeen, maar niet elke hulpvraag valt ook onder de 
verantwoordelijkheid van bijv. de Jeugdwet of de Wmo. Deze afweging geldt ook voor het PPP, 
waarbij er vooral wordt gekeken of de inzet ook bijdraagt aan resultaten die passen bij de ambities van 
het sociaal domein. Indien dit niet zo is, of niet scherp is, is het een aanknopingspunt om met een 
samenwerkingspartner zoals bijv. onderwijs of de zorgverzekeraar in gesprek te gaan. Dit gebeurt 
zowel lokaal als regionaal, met ook duidelijke raakvlakken met het Maatpact. 


