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“Voor de proeftuin gaf ik mijn 
situatie echt een 2. 

Nu gaat het heel goed. Ik ben 
heel tevreden met mijn woning. 
Ik heb veel minder lichamelijke 

klachten. Het gaat goed op 
school en met werk.”  

 

Voorbeeld van een micro-analyse 

 

Mevrouw heeft PDD-NOS en is daarom erg gevoelig voor geluid. Mevrouw woonde vroeger in een intramurale omgeving, 

ze is enkele jaren geleden zelfstandig gaan wonen. In haar woning had ze veel overlast van de buren. Doordat ze 

overgevoelig is voor geluid, werd ze daar (naar eigen zeggen) gek van. Ze kreeg ruzie met de buren; zij was boos vanwege 

de geluidsoverlast, de buren werden boos omdat ze regelmatig klaagde en omdat de geluidsoverlast naar hun idee heel 

beperkt was. De relatie verslechterde alsmaar. Mevrouw ervaarde veel stress en kreeg daar lichamelijke klachten van. Ze 

ging daarom regelmatig naar de huisarts. Door de stress en de geluidsoverlast kon ze niet slapen, waardoor ze niet meer 

functioneerde in het dagelijks leven. Ze had 3 à 4 uur per week ambulante begeleiding nodig. Ze kon zich niet meer 

concentreren op studie en werk. Ze was erg ongelukkig. De situatie was voor haar onhoudbaar.  

 

Mevrouw heeft meermaals geprobeerd om te verhuizen, maar dit lukte niet. Ze kwam niet in aanmerking voor een andere 

woning. Als de politie of de woningcorporatie langskwam om de geluidsoverlast vast te stellen, was er steeds geen geluid 

op dat moment. Daardoor kon niet vastgesteld worden hoe ernstig de situatie was. Daarnaast zou de geluidsoverlast voor 

veel andere mensen niet als zo ernstig worden ervaren.  

 

Als er niets zou veranderen,  zou ze terug moeten naar de intramurale woonomgeving. Immers; de situatie was voor haar 

onhoudbaar en een andere optie was er niet. Mevrouw wilde echter heel graag zelfstandig wonen. In het MDO werd écht 

naar mevrouw geluisterd en werd haar probleem serieus genomen. In het MDO werd besloten dat verhuizen de beste 

oplossing was. Samen is gekeken naar wat voor soort woning passend zou zijn. Mevrouw is verhuisd naar een appartement 

in een seniorenflat. Volgens "de regeltjes" zou ze niet in aanmerking komen voor deze woning, maar omdat tijdens het 

MDO besloten is dat dit de beste oplossing is, is het toch mogelijk gemaakt.  

 

De verhuizing heeft mevrouw heel goed gedaan. Ze heeft veel minder stress. 

Ze minder ambulante begeleiding nodig heeft. Lichamelijk gezien gaat 

het veel beter met haar. Ze kan zich weer concentreren op studie en 

werk. Een jaar na de verhuizing is opnieuw gekeken hoe het met haar 

gaat en het gaat nog steeds erg goed.  

 

Ervaren welbevinden 

 

Ervaren welbevinden Cijfer 1 - 10 

Vóór de proeftuin  2 

Na de proeftuin  9 

Bij herhaalmeting  9 
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Maatschappelijke kosten  

 

Huidige kosten op jaarbasis vóór proeftuin  

Ambulante ondersteuning (3 à 4 uur per week) 
 
Er van uitgaande dat een professional € 65,- per uur kost (op basis van kosten maatschappelijk 
werker volgens de Maatschappelijke Prijslijst).  

 

€ 9.555,00 
 
(65*3,5) * 42 =  9.555 

Regelmatig huisartsenbezoek (2 keer per maand) 
 
Huisarts consult (<20 min.) kost volgens de Maatschappelijke Prijslijst € 10,- per keer 
 

€    240,00 
 
10 * 24 = 240 

TOTAAL  € 9.795,00 

 

Eenmalige kosten   

MDO met 3 professionals  
 
Er van uitgaande dat een professional € 65,- per uur kost (op basis van kosten maatschappelijk 
werker volgens de Maatschappelijke Prijslijst) en een MDO 1,5 uur duurt.  

 

€   292,50 
 
(65*1,5) * 3 =  292,50 

Verhuizing  
 
Mutatie van een woning kost volgens de Maatschappelijke Prijslijst € 1.200,- per keer 
 

€  1.200,00 
 

TOTAAL  € 1.492,50 

 

Kosten op jaarbasis na proeftuin   

Ambulante begeleiding (1 uur per week) 
 
Een maatschappelijk werker kost volgens de Maatschappelijke Prijslijst € 65,- per uur. 

 

€  2.730,00 
 
65 * 42  = 2.730 

TOTAAL  € 2.730,00 

 

Kosten op jaarbasis bij herhaalmeting    

Ambulante begeleiding (1 uur per week) 
 
Een maatschappelijk werker kost volgens de Maatschappelijke Prijslijst € 65,- per uur. 

 

€  2.730,00 
 
65 * 42  = 2.730 

TOTAAL  € 2.730,00 

 

Kosten als we niets zouden doen  

Zorg laagbegaafd persoon  
 
Op basis van kosten zorg laagbegaafd persoon per jaar volgens Maatschappelijke Prijslijst.  

 

€  28.000,00 
 
 

TOTAAL  € 28.000,00 

 

Samenvatting  

Kosten vóór de proeftuin op jaarbasis € 9.795,00 

Kosten na de proeftuin op jaarbasis € 2.730,00 

Kosten op jaarbasis bij herhaalmeting  € 2.730,00 

Eenmalige investering proeftuin € 1.492,50 

Verschil vóór en na proeftuin, incl. eenmalige investering  € 5.569,50 

Verschil vóór en na proeftuin, incl. eenmalige investering bij herhaalmeting  € 5.569,50 

Kosten als we niets doen  € 28.000,00 

 


