
Doorbraakaanpak       
 

De Doorbraakaanpak is gericht op gezinnen en huishoudens met problemen op meerdere 
leefgebieden. Vaak hebben deze huishoudens te maken met diverse vormen van zorg, 

inkomensregelingen, huisvestingsvraagstukken, etc. Hierdoor krijgen ze ook te maken met 
verschillende professionals, regels en procedures van gemeentes en diverse organisaties. Elke 
organisatie probeert dan een deelprobleem op te lossen, soms met ongewenste en onbedoelde 

uitkomsten. Het blijkt namelijk in de praktijk dat professionals vaak te weinig mogelijkheden 

hebben om passende oplossingen te vinden voor de ‘echte’ problemen van een gezin of 
huishouden. Met als resultaat dat het huishouden niet goed geholpen is en we hoge 
maatschappelijke kosten maken. Dat kan beter en goedkoper! Met de Doorbraakaanpak wil de 

gemeente Nijmegen écht maatwerk leveren, en daarbij passende uitkomsten realiseren voor het 

betrokken huishouden tegen lagere maatschappelijke kosten. 

 
Om dit te realiseren heeft de Gemeente Nijmegen een team geformeerd van drie coaches die de 
Doorbraakaanpak vormgeven. Samen zorgen zij ervoor dat deze Nijmeegse huishoudens zo snel 
mogelijk weer bestaanszekerheid ervaren. Dit doen zij door toegang tot hulp en ondersteuning te 

organiseren waarbij het perspectief van het gezin/huishouden zelf centraal staat.  
 

Met de Regieteams heeft de gemeente Nijmegen al een woonoverlast- en multiprobleemaanpak 
voor de meest complexe problematiek. Met de Doorbraakaanpak richten we ons op de doelgroep 

daarvoor.  
 

Hoe werkt het?  

We stellen, samen met het gezin/huishouden, een ‘maatwerkplan’ op waarin staat welke 
doorbraak nodig is. We schetsen een persoonlijk beeld van de leefwereld en analyseren welke 
structurele knelpunten in de weg zitten om de oplossing te realiseren. Vaak heeft die doorbraak te 

maken met bestaanszekerheidsproblemen. 
 
Om die Doorbraak te realiseren is vaak een uitzondering op de regel nodig. Daarvoor maken we 

gebruik van de Waardendriehoek. Aan de hand van dat model laten we voor ieder maatwerkplan 
expliciet zien dat het tegemoet komt aan de drie belangrijke waarden die worden nagejaagd in 

onze moderne verzorgingsstaat: 
Legitimiteit (mag het?), Betrokkenheid (krijgen mensen zelf weer grip op hun leven?) en 
Rendement (zetten we publieke middelen optimaal in?). 

 

Het plan focust op een doorbraak op korte termijn (3-6 maanden). De regie wat betreft de 
hulpverlening blijft bij de betrokken casemanager.  

 

Aanmelden 

Dit kan via doorbraakaanpak@nijmegen.nl Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met één 

van de doorbraakcoaches: Farai Quirindongo 06-18211598, Roel Tiemissen 06-46824300,  

Mathilde Makris 06-55270322 of Danielle Meijer 06-51290946. 


