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Aanleiding
Elk jaar monitoren we de inzet van het persoonlijk passend pakket (PPP). Het PPP 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 2019 (raadsinformatiebrief van 29 september 
2020). In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de monitoring gedurende het jaar 2020. 

Informatie

Monitoring 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. De regionale resultaten van PPP uit de 
monitor van de Koers Jeugd zijn helaas nog niet bekend. Ze komen naar verwachting medio mei/juni 
beschikbaar en moeten daarna nog worden geanalyseerd. 

PPP en Maatpact
De inzet van creatieve oplossingen wordt regionaal doorontwikkeld binnen de afspraken van het
Maatpact. Binnen het Maatpact ligt de focus ook 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 recent nog met u gedeeld (raadsinformatiebrief 2 februari 2021). In de lokale 
cijfers is waar mogelijk de koppeling met het Maatpact toegevoegd. 

Bijlage: 
 Lokale cijfers persoonlijk passend pakket 2020

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/7d8cb325-2adb-4bcc-b832-371dbb3d1f34
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/7d8cb325-2adb-4bcc-b832-371dbb3d1f34
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/67877bb0-3602-47d3-aa30-c6386433c37b
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Lokale cijfers persoonlijk passend pakket  2020

De lokale inzet van het persoonlijk passend pakket (PPP) is in 2020 voor zowel jeugdigen als 
volwassenen op lokaal niveau gemonitord. Door omstandigheden1 is de monitoring gedurende 2020 
niet op alle onderdelen correct bijgehouden, niet alle gegevens2 zijn daardoor compleet. Op dit 
moment wordt deze achterstand bijgewerkt. Er zijn wel voldoende gegevens bekend om een overzicht 
te geven over de inzet van PPP in 2020. Hieronder staan de belangrijkste gegevens3 en waar mogelijk 
een vergelijking met de inzet in eerdere jaren.

Aantal overeenkomsten en aantal inwoners met PPP in 2020
 229 overeenkomsten persoonlijk passend pakket in 2020, waarvan 169 met een startdatum in 

2020 (t.o.v. 139 in 2019 en 126 in 2018).
 122 overeenkomsten met een looptijd in 2020 voor jeugd, waarvan 88 met een startdatum in 

2020 (t.o.v. 80 in 2019 en 96 in 2018).
 107 overeenkomsten met een looptijd in 2020 vanuit Wmo, waarvan 81 met de startdatum in  

2020.  (t.o.v. 59 in 2019 en 30 in 2018).
 153 inwoners met persoonlijk passend pakket, waarvan 117 met een startdatum van de 

overeenkomst die in 2020 ligt ( t.o.v. 101 peildatum 31 dec 2019 en 65 peildatum 31 december 
2018). 
 78 jeugdigen, waarvan 57 jeugdigen een overeenkomst hebben met de startdatum in 2020 

(t.o.v. 56 in 2019 en 33 in 2018).
 75 volwassenen, waarvan 60 volwassenen een overeenkomst hebben met startdatum in 2020 

(t.o.v. 45 in 2019 en 32 in 2018).

Bovenstaande cijfers laten zien dat het aantal inwoners, waarvoor een persoonlijk passend pakket 
wordt ingezet, blijft toenemen. Ook is het zo 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 2019 zijn er wel meer inwoners die meerdere overeenkomsten hebben en dus met 
meerdere voorzieningen (naast elkaar of gedurende het jaar) 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 2020 door tot in 
2021. Deze diversiteit aan looptijden is ook terug te zien in voorgaande jaren. 

Financiële cijfers van PPP
De bedragen van maatwerkoplossingen variëren voor jeugd tussen de € 600 en € 40.000 (2019 € 500 
en € 180.000).  En voor Wmo tussen de € 600 en € 50.000 (2019 € 210 en € 75.000). PPP wordt 
ingezet voor uiteenlopende oplossingen en hierdoor is de hoogte van de ingezette budgetten voor 
PPP erg wisselend. Opvallend is dat in 2020 de hoogste bedragen lager liggen dan in 2019. Bij deze 
bedragen gaat het om de toewijzingen en hier wordt uitgegaan van de maximale bedragen die nodig 
zijn om de inzet te realiseren. De ervaring is dat de daadwerkelijke kosten meestal lager liggen. 

1 De kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk voor het toezicht op de monitoring, deze functie is echter gedurende 2020 
grotendeels vacant gebleven. Ook de maatregelen rondom covid-19 hebben meegespeeld waardoor de aandacht voor de 
monitoring minder belangrijk was door het zorgen voor continuïteit van ondersteuning. 
2 De ontbrekende informatie is met name inhoudelijke informatie uit de aanvullende monitoring rondom de leefdomeinen, 
redenen e.d. Bij de monitoring van de Wmo ontbreken de meeste inhoudelijke gegevens (20% van de gegevens is maar 
bekend, voor jeugd is bij 75% van de inzet monitoring ingevuld). 
3 Vanwege herleidbaarheid worden aantallen kleiner dan 5 niet weergegeven. 
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De totale kosten (peildatum februari 2021) lagen voor jeugd op ongeveer € 457.000 (2019 
€ 489.000) en voor Wmo ongeveer € 429.000 (2019 € 467.000). Voor jeugd zijn de gemiddelde kosten 
per jeugdige € 5.855 (2019 € 8.345).  Voor Wmo wordt gemiddeld zo’n € 5.718 (2019 
€ 10.385) uitgegeven per inwoner. Opvallend is dat op zowel jeugd als Wmo de kosten van het 
persoonlijk passend pakket lager uitvallen dan in 2019, terwijl er meer inwoners zijn ondersteund met 
dit budget. Hier is ook een effect dat het maximale bedrag dat is toegewezen voor PPP ook beduidend 
lager ligt in 2020 ten opzichte van 2019. 

Leefdomeinen en persoonlijk passend pakket
Er zijn 5 leefdomeinen waarop in de monitoring kan worden aangegeven waar de inzet zich met name 
op richt. Dit zijn 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 net zoals in 2019 gezondheid als belangrijkste leefdomein 
aangegeven. Voor zowel jeugd als Wmo is dit in absolute aantallen veruit het belangrijkste 
leefdomein. Voor Wmo wordt vervolgens opnieuw gezinssituatie en daaropvolgend wonen genoemd. 
Voor jeugd wordt als tweede ook gezinssituatie genoemd, terwijl in 2019 dagbesteding als tweede 
leefdomein naar boven kwam. Zowel in 2020 als in 2019 wordt wonen als derde genoemd, maar ook 
dagbesteding komt als derde leefdomein uit de gegevens.   

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

Niet-gecontracteerd aanbod
Net zoals in 2019 wordt inzet van niet-gecontracteerd aanbod genoemd. In totaal wordt dit voor zowel 
Wmo als jeugd 47x genoemd (2019 34x). Dat betekent dat de oplossing binnen het huidige 
gecontracteerde aanbod niet het meest passend is om het resultaat te behalen. Dit kan bijvoorbeeld 
komen omdat de aanbieder niet is 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 is continuïteit nodig. In veel 
gevallen (ongeveer 95%) is aangegeven dat PPP vaak geschikter is om in te zetten omdat 
persoonsgebonden budget niet wenselijk is in deze situatie. Opvallend blijft dat PPP gebruikt blijft 
worden naast de regionale route voor niet-gecontracteerde jeugdhulp. Bij Wmo is deze route voor niet-
gecontracteerd aanbod er niet en is inzet van PPP de enige oplossing.

Voorkomen duurdere jeugdhulp
In ruim 70% van de gevallen wordt het voorkomen van duurdere jeugdhulp genoemd als reden om 
PPP in te zetten. Daarvan wordt 15 x (2019 16x) genoemd dat hiermee ondertoezichtstelling en/of 
uithuisplaatsing wordt voorkomen. Ook bij Wmo4 wordt dit genoemd als doel. 

Leerlingenvervoer
In 7 gevallen (2019 12 gevallen) is bij een jeugdige (leerlingen)vervoer ingezet als oplossing die 
bijdraagt aan het gewenste resultaat. Daarbij is aangegeven dat dit volgens de voorwaarden van de 
verordening leerlingenvervoer niet kan worden toegekend, maar wel de gewenste inzet is. En dat dit 
bijdraagt aan het welzijn van het gezin en zo bijvoorbeeld overbelasting van het gezin of problemen op 
het werk van de ouder(s) wordt voorkomen. 

4 Exacte aantallen zijn vanwege te lage totaal geregistreerde monitoringsgegevens helaas niet te vermelden. 
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Rendement
Er is in 2019 een begin gemaakt met het berekenen van het maatschappelijk rendement van de inzet 
vanuit PPP. In 2020 is hieraan vervolg gegeven. Het knelpunt bij het berekenen van het rendement is 
nog steeds dat het niet mogelijk is, om voor alle inzet die wordt voorkomen, de kosten aan te geven. 
Op het moment dat er geen prijskaartje gehangen kan worden aan wat er wordt voorkomen, is het ook 
lastig om het rendement te bepalen. Voor de meeste casussen waarbij de monitoring is ingevuld, is 
inmiddels een inschatting (van een deel) van de bespaarde kosten opgenomen in de monitoring.  
Hierdoor is er voldoende informatie om meer inzicht te hebben over het rendement van PPP in 2020. 

Dit zijn enkele voorbeelden waarbij het rendement op casusniveau inzichtelijk is gemaakt en hiermee 
wordt ook het verschil in rendement per casus duidelijk:
 PPP is ingezet voor niet-gecontracteerde gezinscoaching om een verblijf van de jeugdige buiten 

het gezin te voorkomen. Kosten inzetten PPP € 4.620. Inschatting kosten uithuisplaatsing 
€ 55.800. Rendement in deze casus is € 51.180; 

 PPP is ingezet voor conflictbemiddeling voor maximaal € 2.930. Er is ingeschat dat hiermee een 
jeugdarrangement wordt voorkomen van € 8.500. Rendement in deze casus is € 5.570. 

Jeugd
Voor de jeugdcasussen is ingeschat dat er in totaal voor zo’n € 1.500.000 zou worden ingezet. De 
totale kosten (peildatum februari 2021) liggen voor jeugd op ongeveer € 457.000. Het rendement van 
PPP voor jeugdigen in 2020 is hiermee ingeschat op € 1.000.000. 
De gemiddelde bespaarde maatschappelijke kosten per jeugdige komen zodoende uit op € 35.000. 
Voor jeugd zijn de gemiddelde kosten per jeugdige € 5.855. Als we dit afzetten tegen de gemiddelde 
inschatting van de te verwachten kosten komen we op een rendement van ongeveer € 29.000 per 
jeugdige. Zoals ook uit de eerder geschetste voorbeelden te zien is, is het per situatie verschillend 
hoeveel er echt aan rendement is. In de ene situatie gaat het om een paar honderd of duizend euro, in 
een andere situatie gaat het om tienduizenden euro’s. Maar over het totaal genomen is de flexibele 
inzet op maat rendabel. 

Wmo
Voor Wmo is ingeschat dat er voor € 525.000 zou worden ingezet. De totale kosten (peildatum 
februari 2021) zijn voor Wmo ongeveer € 429.000. Opvallend is dat, ondanks dat maar voor een 
beperkte aantal inwoners de bespaarde kosten bekend zijn, dit toch al een rendement door de inzet 
van PPP oplevert van ongeveer € 95.000. Vanwege het geringe aantal cases PPP Wmo zijn verdere 
berekeningen vanwege de gebrekkige betrouwbaarheid op dit moment niet te maken.

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

Monitoring en maatschappelijk rendement berekenen vraagt ook voor 2021 en verder een 
verbeterslag
Uit de monitoring blijkt dat de aanvullende monitoring nog niet voor alle situaties correct wordt 
ingevuld. Voor de ontbrekende gegevens vanuit de Wmo is inmiddels gevraagd deze alsnog aan te 
vullen. Hopelijk zijn rond de zomer hiermee de gegevens meer compleet en kan ook hier nog worden 
gekeken naar meer inhoudelijke informatie.  
Het blijft een uitdaging om te komen tot een goede berekening van het maatschappelijk rendement 
van PPP. Dit is ook onderdeel is van het leereffect van het Maatpact en vanuit die samenwerking 
wordt gekeken hoe monitoring en berekening van rendement kunnen worden verbeterd. Ook staat als 
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stip op de horizon om inhoudelijke monitoring makkelijker te maken door tekst ‘mining’ (automatisch 
anoniem analyseren van woorden uit de onderliggende plannen). Dit wordt meegenomen in de 
regionale ontwikkeling van de monitoring van het Maatpact. Onduidelijk is wanneer deze stappen in 
de monitoring gezet kunnen gaan worden. 

Werkwijze gedeeltelijke vergoeding van de kosten van kinderopvang
In 2020 is gedetailleerd gekeken naar de werkwijze van het vergoeden van kosten van de 
kinderopvang binnen PPP. Dit is mede gestart vanuit de ervaringen in 2019 en vanuit het signaal dat 
er een stijging was in het aantal verzoeken om vergoeding van kinderopvang te krijgen in 2020. Er is 
hierbij ook afstemming geweest met Baanbrekers, Mikz kinderopvang en het wijkteam. Inmiddels is er 
voor gekozen om hiervoor een aparte werkwijze uit te werken (bijv. door een contract) en hiervoor 
beleidsregels op te gaan stellen. Dit is opnieuw een voorbeeld waarbij ervaringen uit PPP leiden tot 
een aanpassing van de huidige manier van werken.  

Huisvesting
Zowel lokaal vanuit PPP 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 een contingent woningen. In 2020 zijn 
er nieuwe afspraken gemaakt en hierdoor is het nu makkelijker om inwoners met een hulpvraag door 
te laten stromen naar een huurwoning. Ook wordt gekeken naar particuliere initiatieven die betaalbaar 
wonen mogelijk maken. 

Samenwerking Baanbrekers
In een aantal cases van PPP is er sprake van overlap met de taken van Baanbrekers. Deze signalen 
zijn meegenomen in het verbetertraject ‘integrale ketenbenadering’. Inmiddels zijn er ook 
opschalingsafspraken gemaakt, zodat de ondersteuning aan inwoners beter wordt afgestemd 
wanneer er op meerdere leefdomeinen doelen te behalen zijn. 


