
We starten om 15 uur

Welkom bij de online 
kennismakingsbijeenkomst
van Programma Maatwerk 
Multiprobleemhuishoudens

 

PMM heeft 5 opdrachtgevers: ministeries van SZW, BZK, J&V, OCW, VWS 
en werkt samen met gemeenten (nu 63) en uitvoeringsorganisaties, 
w.o. Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, IND, SVB en UWV (nu in totaal 12). 



• Multiprobleemsituaties 

• Bestaanszekerheid in het geding door vastlopen in bureaucratie

• Complexiteit van het systeem staat in de weg

• Circa 5% van de hulpvragers

• Doel: Beter toerusten van professionals bij gemeenten en uitvoerders zodat zij 
vastgelopen casuistiek eerder en sneller kunnen oplossen. 
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Waar dit programma over gaat
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Realisatie (wettelijke) bevoegdheden en instrumenten
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Opleiden
Opleiding en training  
voor maatwerk en lef

Overbruggingsprocedure

Hulp snel kunnen inzetten en 
daarna uitzoeken wie betaalt

Bestuurlijke afspraken
Actieve steun voor werken 

vanuit de Bedoeling

Landelijk Maatwerkregister
Snel de juiste personen bij 
andere instanties bereiken 

Landelijk Escalatie team
Doorbraken bij patstelling 

tussen Rijksactoren

Landelijk Maatwerkloket 
Multiproblematiek

Centraal aanspreekpunt bij het Rijk om 
vastgelopen multiprobleemsituaties te 

helpen oplossen
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Systeemleren
Inhoudelijk leren van 

vastgelopen casuïstiek voor 
inzicht en verbetering van 

systeem
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Wat levert deelname op voor organisatie?

• Hulp bij doorbreken van vastgelopen casuïstiek

• Mogelijkheden kennis te delen en te leren van andere gemeenten en 
organisaties

• Hulp bij afgeven van signalen en systeemknelpunten

• Toegang tot Maatwerkloket en andere instrumenten om vastgelopen 
probleemsituaties vlot te trekken, zoals het Landelijk Escalatie Team 
en het Maatwerkregister
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Wat vraagt deelname van organisatie?

• Bestuurlijk commitment 

• Een ‘maatwerkfunctionaris’ aanwijzen

• Deelname Maatwerkregister

• Periodieke deelname aan sessies voor onderlinge kennisdeling

• Mee oplossen vastgelopen casuïstiek 
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PMM in 2022
• Borging van PMM-instrumenten

• Bekendheid vergroten: meer gemeenten doen mee

• Bestuurlijke afspraken

• Systeemleren ontwikkelen:

• Via casuïstiek uit Loket/LET

• Hierbij samenwerken met anderen systeemleerinitiatieven 

• Verbreding overbruggingsprocedure
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Meer informatie:
www.maatwerkmultiprobleemhuishoudens.nl

Of neem contact op met ons door een mail te sturen naar 
maatwerkmultiprobleemhuishoudens@minszw.nl

Bedankt voor uw aandacht
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