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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraagstelling 
In de herziening van het sociaal domein is een belangrijke rol weggelegd voor het continuüm van dag-

besteding naar werk. In de dagelijkse praktijk blijkt dat er veel overlap zit tussen voorzieningen en tra-

jecten die vanuit verschillende geldstromen worden gefinancierd. De bedoeling is om dit beter in te 

richten, zodat het aanbod beter te stroomlijnen is, meer mensen mee kunnen doen en klanten op de 

best passende plek terecht komen. Hiertoe richt de gemeente Amsterdam een continuüm van dagbe-

steding naar werk in.  

 
In het programma Meedoen Werkt, waaronder de activeringsimpuls trede 1 & 2, zijn tijdelijk extra mid-

delen beschikbaar om hiaten in het continuüm op te vullen. Het betreft activiteiten gericht op doorstroom 

uit de dagbesteding, activering en participatie. Van dit extra budget worden experimenten en projecten 

gefinancierd, die uiteindelijk hun plek moeten vinden in de reguliere budget ten. Een analyse van de 

kosten en baten per traject moet bijdragen aan een onderbouwing van de besluitvorming (welke trajec-

ten wel of niet, en voor welke doelgroepen?). Met andere woorden: hoe kunnen schaarse euro’s het  

beste worden ingezet? 

 

Inzicht in maatschappelijk rendement kan hierbij helpen. LPBL is daarom door de gemeente Amsterdam 

gevraagd om van een aantal trajecten uit het programma Meedoen Werkt en de activeringsimpuls een 

quickscan analyse uit te voeren naar de Maatschappelijke Kosten en Baten.  

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

Een Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) brengt op systematische wijze alle voor- en nade-

len van een interventie (in dit geval: een traject van ‘Meedoen Werkt’) onder één noemer. Dat gebeurt  

door de effecten van een traject te vergelijken met de situatie waarin dit traject niet zou zijn gevolgd. De 

baten worden net als de kosten uitgedrukt in euro’s. Dit geldt ook voor zaken die niet direct een prijs-

kaartje hebben, zoals overlast, kwaliteit van leven of je veilig voelen. Als de baten uiteindelijk groter zijn 

dan de kosten, dan zorgt de interventie voor een toename van de maatschappelijke welvaart.  

Een MKBA geeft de volgende inzichten:  

- Welke positieve en negatieve effecten zijn er? Daarbij gaat het om zaken als toename kwaliteit van 

leven, arbeidsparticipatie, (voorkomen van) escalatie en zorggebruik.  

- Hoe verhouden de kosten (voor alle betrokken partners) zich tot de baten?  

- Welke risico’s en onzekerheden zijn er?  

- Wie profiteert en wie betaalt? 

 

De MBKA-werkwijze is daarom zeer geschikt voor het beantwoorden van de vragen van de gemeente.  

Een MKBA kijkt immers naar zowel financiële waarden - zoals voorkomen van zorg- en escalatiekosten 

- als immateriële waarden, zoals kwaliteit van leven, leefbaarheid en waardering vrijwilligerswerk. Daar-

naast worden alle partijen betrokken in de analyse, dus niet alleen de partijen die participeren in de 

voorzieningen, maar ook overige partijen die mogelijk profiteren van de aanpak , en de deelnemers zelf.   
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1.2. Aanpak en leeswijzer 

Geselecteerde trajecten 

In overleg met het programma Meedoen Werkt zijn de volgende trajecten geselecteerd voor de analyse:  

- Pilot doorstroomtrajecten van de Regenboog c.s.; 

- ‘Maak werk van je toekomst’ een pilot van Roads;  

- IPS van GGZ InGeest en Arkin; 

- Aanpak jongeren Streetcornerwork i.s.m. Cre8 en Rambler; 

- De Talentcoach (stadsdeel Noord); 

- Interventie Doorlopende Leerlijn (stadsdeel Nieuw-West); 

- Beweging naar Werk (stadsdeel Zuid); 

- Happy in Oost (stadsdeel Oost). 

Analyse trajecten 

De uitgevoerde analyses hebben zoals aangegeven een quickscan karakter. Het gaat hier nadrukkelijk  

niet om MKBA’s gebaseerd op een volledige effectmeting, de onderzochte trajecten zijn immers nog 

niet afgerond1. Het doel is lessen te kunnen trekken in de vorm van ‘wat-als-analyses’: zowel specifiek  

per traject als breder toepasbaar. Deze inzichten kunnen vervolgens worden toegepast bij de dooront-

wikkeling en de inrichting van het continuüm.  

 

Per traject hebben wij de volgende werkzaamheden verricht: 

- Inzicht in de effecten m.b.v. de EffectenArena. De Arena is een instrument gericht op het gezamen-

lijk doordenken en doorleven van de essentie van een project of interventie. In een 2 uur durende 

workshop met projectleden en/of deelnemers zijn de relaties tussen investeringen, maatregelen en 

effecten gezamenlijk uitgedacht en opgetekend op een A1-vel: de Arena. Het eindresultaat was 

steeds de beleidstheorie, weergegeven als effectenschema. In de bijlage is deze voor ieder traject 

opgenomen, inclusief toelichting.  

- Afwegen van effecten en kosten. Op basis van het beschikbare materiaal, het projectplan en een 

geanonimiseerd deelnemersbestand van WPI2 zijn de kosten bepaald, hebben we ons een beeld 

gevormd van de deelnemers en is een nulsituatie afgeleid. Daarbij hebben we waar nodig gebruik  

gemaakt van kengetallen en eerder onderzoek. Vervolgens is voor ieder traject een quickscan ana-

lyse gemaakt van de kosten en potentiële maatschappelijke baten in het MKBA-model (in Excel). In 

het model zijn de effecten gekwantificeerd en (waar mogelijk) in geld uitgedrukt. In de cockpit van 

het model kunnen aannames over de kosten en de effectiviteit van een traject eenvoudig worden 

aangepast (‘draaien aan de knoppen’) waardoor wat-als-scenario’s mogelijk zijn. 

 

De resultaten van de analyses zijn in een bijeenkomst en een schriftelijke ronde getoetst bij de project-

leiders en vertegenwoordigers van de stadsdelen, zie bijlage voor een overzicht van de betrokkenen.  

 

  

                                                 
1 De GGD voert een daadw erkelijke effectmeting uit, de eerste resultaten daarvan volgen in het najaar van 2016, De VU doet dit 

voor IPS. De resultaten hiervan kunnen w el w orden doorgerekend met het door ons opgestelde MKBA -model 
2 Met daarin de belangrijkste persoonskenmerken, trede-indeling en ZRM-scores 
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Figuur 1.1 Analyse trajecten Meedoen Werkt 

 

 

Leeswijzer 

Dit rapport heeft de volgende opbouw: 

- Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de (mogelijke) effecten die kunnen optreden als gevolg van een traject. 

Het hoofdstuk start met een korte beschrijving van de verschillende type trajecten en een analyse 

van de deelnemers.  

- Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van de quickscan kosten en baten analyse per interventie.  

- Hoofdstuk 4 geeft input voor lessen voor de toekomst. Het zet de resultaten van Meedoen Werkt in 

een bredere context, namelijk die van het hele continuüm, en beschrijft hoe je vanuit  maatschap-

pelijke rendement hiernaar kunt kijken. 

- Hoofdstuk 5 sluit af met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.  
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2. Effecten in beeld 

Dit hoofdstuk geeft achtereenvolgens een overzicht van de verschillende type trajecten die zijn geana-

lyseerd (paragraaf 2.1), een analyse van de deelnemers (paragraaf 2.2) en de verwachte effecten (de 

beleidstheorie, paragraaf 2.3).  

2.1. Trajecten ‘Meedoen Werkt’  
Het programma Meedoen Werkt richt zich op Amsterdammers die het niet lukt om op eigen kracht te 

participeren en voor wie een betaalde baan (nog) een brug te ver is. In 2015 is in dit kader aan 6 expe-

rimenten en IPS subsidie toegekend. Daarnaast heeft ieder stadsdeel in 2015 een programma ingericht  

met trajecten gericht op het aanleveren van vaardigheden en/of het toeleiden naar activiteiten, vrijwill i-

gerswerk of betaald werk voor trede 2 cliënten: de Impulstrajecten. Alle nieuwe trajecten zijn gericht op 

doorstroom uit de dagbesteding, activering of participatie en bedoeld om hiaten in het continuüm van 

dagbesteding naar werk op te vullen. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn in het onderstaande de 

geanalyseerde trajecten geclusterd naar: 

- Activering en doorstroom GGZ-doelgroep; 

- Aanpak jongeren; 

- Activering trede 2. 

Activering en doorstroom GGZ-doelgroep 

Veel mensen met GGZ-problematiek vinden het moeilijk om zelfstandig de overgang naar regulier werk  

te maken. Naar schatting heeft slechts 10 tot 15 procent van deze groep regulier betaald werk. Ze zitten 

thuis, zijn in behandeling of werken in de arbeidsmatige dagbesteding. Vanuit de historie zijn het verle-

nen van zorg en de toeleiding naar werk twee verschillende domeinen met ieder eigen financierings-

stromen. In veel gevallen staat zorg voorop bij mensen met een psychiatrische achtergrond en komt 

werk veel minder of later in beeld. De zorgprofessional is vooral bezig met herstel en ziet re‐integrat ie 

(nog) niet altijd direct als een onderdeel van dit herstel. Andersom wordt vanuit de meer traditionele 

arbeidstoeleiding (kans op) arbeidsparticipatie vaak los gezien van andere leefgebieden,  zoals gezond-

heid en wonen. Goede voorbeelden in de praktijk leren dat werk niet alleen een doel is maar ook een 

middel tot stabilisatie, herstel en toename in kwaliteit van leven. Met de decentralisatie doen zich kansen 

voor om hier meer (gelijktijdig) op in te zetten en om voorzieningen uit de Wmo te verbinden met trajec-

ten uit de Participatiewet. 

 

Daarnaast heeft deze doelgroep veelal moeite met het loslaten van de vertrouwde omgeving om een 

vervolg- of overstap te maken. Ook als ze daar eigenlijk al wel aan toe zijn. Als ze eenmaal actief zijn 

bij sociale firma’s of via arbeidsmatige dagbesteding aan het werk zijn, blijkt de doorstroom naar andere 

vormen van participatie heel laag. Voor veel van hen is de zekerheid die zij hebben in de dagbesteding 

en/of de uitkering heel belangrijk en roept een overgang naar iets nieuws (te) veel onzekerheid op,  

bijvoorbeeld over nieuwe contacten, een nieuwe structuur en over behoud van inkomen. Tegelijkerti jd 

weten we dat een succesvolle doorstroom zowel voor de gemeentebegroting als voor de mensen zelf 

zeer lonend is. Daarbij is doorstroom ook van groot belang, zodat dit soort voorziening ook met terug-

lopende budgetten, bereikbaar blijft voor de meest kwetsbare groepen.  

 

Vanuit deze redenen heeft gemeente Amsterdam de volgende Meedoen Werkt-trajecten gestart: 
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- De pilot Doorstroomtrajecten (DT)3, een concept van De Regenboog Groep en enkele partners, wil 

een brug slaan tussen de arbeidsmatige dagbesteding en de reguliere en vrijwillige arbeidsmarkt .  

Dit doen zij door mensen een (relatief) korte en intensieve begeleiding te bieden op een leerwerk-

plek waar een serieus beroep op hen wordt gedaan, in combinatie met het objectief/ systematisch 

in kaart brengen van competenties en het coachen op uitbreiding daarvan.  

- De pilot ‘Maak Werk Van Je Toekomst’ (MWVJT) van Roads streeft ernaar om meer deelnemers 

uit de sociale firma’s die kunnen en willen doorstromen ook daadwerkelijk te begeleiden naar be-

taald werk naar loonwaarde of vrijwilligerswerk bij een regulier bedrijf. Dit doen zij door mensen een 

stapsgewijze en individuele begeleiding te bieden, waarbij de capaciteiten van de mensen leidend 

zijn. 

- IPS werkt volgens de ‘Individuele Plaatsing en Steun’-methodiek4. De IPS-begeleiders hebben deze 

training gevolgd. Ze maken deel uit van een ambulant GGZ-team, begeleiden deelnemers en wer-

ven en begeleiden werkgevers. Doelstelling is het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk  

voor iedereen die wil, waarbij ‘eerst plaatsen, dan trainen’ het basisprincipe is. 

Aanpak jongeren 

De doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot 27 jaar die niet naar school gaan, geen werk hebben en 

veelal thuis zitten of op straat hangen met een uitkering. Zij kampen over het algemeen met meervou-

dige problematiek (zoals wonen, financiën, scholing, werk, gezondheid, justitie, sociaal netwerk en vrije 

tijdsbesteding). Ze zijn voortijdig uitgevallen uit school, dus zonder startkwalificatie en met meestal een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat deze jongeren van schooluitvallers ook maat-

schappelijke uitvallers worden, investeert de gemeente in trajecten specifiek gericht op deze doelgroep.  

Het algemene doel van de trajecten is om de jongeren een dagbesteding te bieden die aansluit bij hun 

interesses en tegelijkertijd te investeren in het weer ‘op de rit’ krijgen van hun leven.  

 

De trajecten in het kader van Meedoen Werkt zijn twee bedrijven (Cre8 en Rambler) die in samenwer-

king met Streetcornerwork arbeidsmatige dagbesteding bieden voor jongeren. Kern is de samenhang 

van leren/werken en de maatschappelijke/psychosociale begeleiding in één gecombineerd traject. Jon-

geren komen via Streetcornerwork, zorginstellingen, WPI, flyers of via-via bij Cre8 en Rambler terecht.  

Voor beide sociale ondernemingen geldt dat de jongere zich aangesproken moet voelen door het pro-

duct c.q. de werkwijze om er een traject te kunnen volgen: 

- Cre8 Social Venture is winkel en werkplaats voor digitaal fabriceren (bijv 3D printen en lasersnijden).  

Cre8 is geopend in 2015 en werkt in opdracht van klanten, maar heeft ook een eigen productcollec-

tie. Voor Cre8 gelden - i.v.m. de aard van de werkzaamheden en de kostbare apparatuur - agressie 

en verslavingsproblematiek als contra-indicatie.  

- Rambler is een authentiek streetwear kledingmerk met ontwerpen van straatjongeren uit steden als 

Amsterdam, Berlijn en Sao Paulo. De doelgroep van Rambler is als iets ‘zwaarder’ te typeren dan 

bij cre8 (zie ook paragraaf 2.2.). 

 

                                                 
3 De Pilot Doorstroomtrajecten heeft een bredere doelgroep dan alleen mensen met GGZ-problematiek. Echter: een groot deel 

van de deelnemers valt hier w el onder. Daarnaast zijn doel en aard van het traject (doorstroom vanuit zorg) sterk vergelijkbaar 

met IPS en MWVJT.  
4 Oorspronkelijk ‘Individual Placement and Support’ Michon et al., 2014 



 

 

8 

 

Hoewel de duur van een traject sterk verschilt per jongere, blijven zij gemiddeld genomen 6 tot 9 maan-

den. In die periode komen zij enkele dagdelen per week naar de werkplaats. Al vanaf het begin van het  

traject wordt gesproken over de toekomst. De deelnemers stromen uit naar school, werk of zorg. Doel-

stelling daarbij is om niemand ‘los’ te laten, maar voor iedereen een passend vervolg te vinden.  

Activering trede 2 

Bijstandsgerechtigden in trede 2 vallen sinds enkele jaren onder de verantwoordelijkheid van de stads-

delen. Met incidentele middelen van (toenmalig) DWI is geëxperimenteerd met verschillende vormen 

van dienstverlening voor deze groep. Onder meer het kanstraject en voorschakeltrajecten. In 2015 is 

gestart met de activeringsimpuls. Doel is het ontwikkelen van een duurzame methode van werken waar-

bij de persoonlijke ontwikkeling van klanten centraal staat en die minder afhankelijk is van incidentele 

middelen. Ieder stadsdeel kan hierin eigen accenten leggen. Ten behoeve van de kosten baten analyse 

zijn er vier geselecteerd, waarbij is gestreefd naar spreiding over de stadsdelen en over verschillende 

doelgroepen.  

 

Uit ervaringen van de stadsdelen bleek dat (een deel van de) mensen wel gemotiveerd zijn om weer 

aan het werk te gaan, maar dat zij te veel belemmeringen ervaren, zoals bijvoorbeeld een negatief 

zelfbeeld, het ontbreken van basale sollicitatievaardigheden en werknemersvaardigheden en maat-

schappelijke problemen zoals schulden, huisvestingsproblemen en psychische problemen. De impuls-

trajecten moeten bijdragen aan het wegnemen van deze belemmeringen.  

 

De impulstrajecten zijn in principe allemaal opgebouwd uit dezelfde vier elementen, te weten: een brede 

intake, empowerment, aan de slag in de wijk en een modulair groepsaanbod. De doelgroep en de pre-

cieze invulling van deze elementen kunnen verschillen per stadsdeel.  

- Talentcoach is een project dat met de inzet van vrijwillige coaches mensen die langdurig in de 

armoede zitten ondersteunt om stappen te zetten naar werk, vrijwilligerswerk of een opleiding. Het  

project is in 2011 gestart en wordt in Amsterdam uitgevoerd door De Regenboog Groep. Stadsdeel 

Noord zet Talentcoach in als onderdeel van de activeringsimpuls.  

- De Interventie Doorlopende Leerlijn (IDL) in Nieuw-West is een traject van maximaal een jaar waar-

bij bijstandsgerechtigden uit trede 2 door middel van empowering en (werk)ervaring worden gesti-

muleerd om actief te worden in de wijk, danwel door te stromen naar re-integratietrajecten van W&R 

of naar werk. De trajecten worden uitgevoerd door vijf (lokale) partners.  

- Beweging naar werk  is een intensief traject van 16 weken voor bijstandsgerechtigden in trede 1 en 

2, dat wordt aangeboden door Stichting Samen Is Niet Alleen (SINA) in opdracht van het Participa-

tiecentrum / stadsdeel Zuid. In de opzet van het traject is een centrale rol weggelegd voor sporten 

en bewegen. De trajecten zijn gestart in 2012 en waren oorspronkelijk bedoeld voor (alleenstaande) 

moeders, geboren na 1970. Inmiddels zijn er ook groepen voor mannen. 

- Happy in Oost is een meerjarig samenwerkingsproject tussen GGD, Arkin en Stadsdeel Oost, ge-

start in 2013. Het is een gebiedsgerichte preventieve aanpak van GGZ-problematiek met als doel 

angst en depressie vroeg te signaleren en aan te pakken. Happy in Oost richt zich (in het kader van 

Meedoen Werkt) op de risicogroep mannen met een participatiewet-uitkering, en heeft als doel “om 

te komen tot een verbeterde preventie van psychosociale problemen bij deze mannen door het  

versterken en beter benutten van de bestaande formele en informele zorg- en welzijnsstructuren.” 
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2.2. Deelnemers 
Op basis van een (geanonimiseerd) gegevensbestand van WPI en gesprekken met de direct betrokke-

nen komt een beeld naar voren van de deelnemers van de verschillende trajecten. We bespreken de 

verschillen en de overeenkomsten. Wat direct opvalt is het verschil in schaalgrootte. Zo zijn de pilot  

‘Maak werk van je toekomst’ en de Talentcoach met rond de 10 deelnemers relatief klein. De Intervent ie 

Doorlopende Leerlijn is van de negen onderzochte trajecten het grootst met 160 deelnemers.  

 

Figuur 2.1. Aantal deelnemers, percentage man/vrouw en huishoudsamenstelling 

 

Bron: WPI-bestand bewerking LPBL 

 

In de drie trajecten met GGZ-doelgroep zitten hoofdzakelijk alleenstaanden, meer mannen dan vrouwen 

en de gemiddelde leeftijd is rond de 40 jaar, zie figuur hieronder. Bij Cre8 en Rambler ligt de gemiddelde 

leeftijd logischerwijs lager (rond de 22 jaar). Bij Rambler nemen meer meisjes deel dan bij Cre8, maar 

in beide trajecten gaat het om alleenstaande jongeren. We weten overigens niet hoeveel daarvan nog 

thuiswonend zijn. De deelnemers van de vier projecten van de stadsdelen hebben vaker een gezin. Bij 

Talentcoach gaat het in veel gevallen om alleenstaande moeders. Bij de Interventie Doorlopende Leer-

lijn en Beweging naar werk zitten ook relatief veel vrouwen. De doelgroep van Happy in Oost bestaat  

uit mannen. 

 

Figuur 2.2. Gemiddelde leeftijd (links) en uitkeringsduur in jaren (rechts) 

 

Bron: WPI-bestand bewerking LPBL 
 

De gemiddelde leeftijd ligt bij de stadsdeel-trajecten ook rond de 40 jaar, waarbij alleen Happy in Oost 

afwijkt met een gemiddelde van 50 jaar. Het gemiddeld aantal jaren dat de deelnemers in de uitkering 



 

 

10 

 

zitten verschilt en loopt uiteen van gemiddeld minder dan één jaar tot meer dan 7 jaar. Dit hangt uiter-

aard samen met de leeftijd van de deelnemers, maar is ook afhankelijk van de problematiek en de 

afstand tot de arbeidsmarkt. Onderstaande figuren geven hiervan een overzicht. 

 

Figuur 2.3. Deelnemers naar zwaarte problematiek  (o.b.v. ZRM’s), gem. ZRM-score en trede-indeling 

 

Bron: WPI-bestand bewerking LPBL 
 

Voor de analyse is het van belang om te weten wat de aard en zwaarte van de problematiek is van de 

deelnemers van de verschillende trajecten. We maken hiervoor gebruik van eerder door ons ontwikkelde 

categorieën5. We hanteren op hoofdlijnen 12 groepen (3 x 4): gezinnen, ouderen en overige huishou-

dens naar: 

1. Huishoudens zonder problemen of met enkelvoudige problematiek (groen),  

2. Huishoudens met meervoudige problematiek, maar zelfredzaam (licht oranje),  

3. Meervoudige problematiek en niet-zelfredzaam (oranje), 

4. Top/intramuraal (rood). Dit zijn de huishoudens die behoren tot de ‘zware’ programma’s (bijvoor-

beeld top600, OMPG, dak- en thuislozen, crisisdienst GGD). 

 

Vrijwel alle deelnemers van de trajecten kampen met problemen op meerdere leefgebieden6. De deel-

nemers van IPS, Cre8, Rambler en - in iets minder mate - Happy in Oost, hebben gemiddeld de laagste 

ZRM-score. Dat wil zeggen dat deze doelgroepen relatief zwaar(der) zijn. Niet geheel onverwacht zit bij 

IPS de doelgroep met de laagste score op geestelijke problematiek.  Bij Rambler is sprake van een zeer 

moeilijke groep jongeren. Ongeveer 10 procent van de deelnemers behoort tot de top en ruim een kwart  

is ingedeeld in trede 1: zit in zorg en heeft een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De jongeren bij 

Cre8 kampen met problemen die minder of iets lichter zijn dan bij Rambler. Er is namelijk ook een vri j  

grote groep met een (relatief) korte afstand tot de arbeidsmarkt (trede 3 of 4). Tijdens gesprekken met 

betrokkenen werd duidelijk dat veel jongeren bij Cre8 (vermoedelijk) te maken hebben met stoornissen 

in het Autistisch Spectrum (ASS). De deelnemers van de stadsdeel-trajecten hebben vrijwel allen een 

zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (hoofdzakelijk trede 2 en een enkeling trede 1) en zitten al lang 

in de bijstand (gemiddeld circa 6 jaar). 

 

 

                                                 
5 Zie onder meer: MKBA Herziening Sociaal Domein Amsterdam, LPBL, 2013 en 2015.  
6 Indeling op basis van de ZRM-scores van de deelnemers.   
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2.3. Beleidstheorie 
Het volgen van één van de negen Meedoen Werkt-trajecten leidt tot een aantal effecten ten opzichte 

van de situatie dat iemand géén ondersteuning krijgt. Op basis van verschillende MKBA-Arena work-

shops zijn deze effecten onderzocht7. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in negen beknopte effecten-

schema’s met een toelichting, zie bijlage voor de uitwerking per traject. Onderstaand oorzaak-gevol g-

schema geeft de meest voorkomende effecten. Dit is de beleidstheorie en tevens de architectuur van 

het model. Links in de figuur staan de trajecten, rechts de verwachte maatschappelijke effecten hiervan,  

die in meer of mindere mate (kunnen) optreden. 

 
Figuur 2.4. Overkoepelend effectenschema Meedoen Werkt-trajecten 

 

Bron: LPBL 

 

Op hoofdlijnen hebben de Meedoen Werkt-trajecten een aantal mogelijke directe effecten: 

 

A. Deelnemers worden geholpen met het wegnemen van belemmeringen bij het (meer) participeren in 

de samenleving of het uitstromen naar werk. Waar nodig verwijzen begeleiders door naar of werken 

nauw samen met andere hulpverleners (bijv. bij schulden, verslavingen of psychische problemen).  

Het gaat in veel gevallen ook om het werken aan motivatie en een realistisch zelfbeeld (wie ben ik, 

wat wil ik en wat kan ik). Een beter zelfbeeld en het wegnemen van belemmeringen leiden enerzijds  

tot meer stabiliteit en daarmee voorkomen maatschappelijke (zorg)kosten en meer kwaliteit van 

leven en anderzijds tot een hogere kans op uitstroom naar (vormen van begeleid) werk of (terug) 

naar school. Belangrijk hierbij is dat uit de praktijk blijkt dat zowel het wegnemen van belemmerin-

gen als een realistisch(er) zelfbeeld beide bijdragen aan een meer duurzame uitstroom naar werk.  

Wanneer te vroeg of te eenzijdig wordt ingezet op bemiddeling neemt de kans op terugval toe.  In 

de Impulstrajecten van de stadsdelen wordt (ook) in groepsverband gewerkt aan empowerment en 

                                                 
7 Zie voor toelichting op de EffectenArena L. de Boer en V. Larsen, Werken aan Maatschappelijk rendement, een handreiking 

voor opdrachtgevers van MKBA’s in het sociale domein, Ministerie van BZK, 2011 
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een beter zelfbeeld. Voor de meesten is dit in het begin onwennig, maar werkt het op den duur juist 

versterkend: “ik sta hier niet alleen in”. Het draagt hiermee ook bij aan netwerkversterking.  

 

B. Kenmerk van de Meedoen Werk-trajecten is dat ze een geïntegreerde opzet hebben van werken/le-

ren en psychosociale begeleiding in één traject. De lijnen tussen werk en zorg zijn kort. De onder-

steuning is individueel, beter op maat en dus (mogelijk) effectiever. Daar waar in de oude werkwijze 

aandacht voor werk vaak volgend was op de behandeling, of, zoals hierboven aangegeven, te een-

zijdig zonder oog voor de belemmeringen, vinden deze nu in veel trajecten gelijktijdig plaats. Dit 

draagt bij aan (eerder) herstel en stabilisatie, waardoor escalaties en de daarbij behorende maat-

schappelijke kosten voor zorg kunnen worden voorkomen. Daarnaast draagt de betere ondersteu-

ning naar verwachting bij aan een grotere kans op succesvolle uitstroom (terug) naar school , naar 

vrijwilligerswerk of naar werk. Uitstroom naar school of werk leidt vervolgens tot productiviteitswinst ,  

die zich vertaalt in minder uitkeringen en een hoger inkomen voor de deelnemer. Ook doen mensen 

die werken gemiddeld een lager beroep op zorg en ondersteuning en hebben zij een hogere kwali-

teit van leven: hun mentale en fysieke gezondheid is beter8. Naast deze financiële baten zijn er 

mogelijk ook immateriële baten door een vermindering van overlast in de buurt.  

 

C. Veel van de trajecten zijn gericht op het opdoen van (werknemers)vaardigheden. Zaken als op tijd 

komen, afspraken nakomen en communiceren met collega’s en leidinggevenden. De deelnemers 

lopen stage, werken in een sociale firma of worden direct geplaatst op een passende werkplek .  

Daarbij doet een deelnemer concreet werkervaring op, ze kunnen soms meer dan zij zelf dachten.  

Dat leidt tot een positiever zelfbeeld en tot succeservaringen, waar het soms jarenlang aan ontbro-

ken heeft. Er ontstaat meer zelfvertrouwen en dus meer kwaliteit van leven. Het vergroten van de 

vaardigheden leidt daarnaast tot een vergroting van de kans op uitstroom naar (begeleid) werk of 

naar andere vormen van participatie en re-integratie. We merken hierbij op dat een warme over-

dracht, individuele begeleiding en meer financiële zekerheid door b.v. het opschorten van de uit-

kering belangrijke succesfactoren zijn. Veel van de deelnemers, met name de GGZ-doelgroep,  

vindt een nieuwe (vervolg)stap naar een andere trajectvorm behoorlijk spannend. Voor veel van 

hen is de zekerheid die zij hebben in de vertrouwde (werk)omgeving en/of de uitkering heel be-

langrijk en roept een overgang naar iets nieuws (te) veel onzekerheid op, bijvoorbeeld over nieuwe 

contacten, een nieuwe structuur en over behoud van inkomen.  

 

D. Tot slot krijgt een deel van de deelnemers een daginvulling gedurende de looptijd van een traject. 

Voor meer kwetsbare deelnemers, met name met psychische beperkingen, kan dit bijdragen aan 

het voorkomen van escalatie, daarmee gepaard gaande zorgkosten, en aan meer kwaliteit van 

leven. Bij deelnemers die anders overlast zouden veroorzaken of delicten zouden plegen, leidt de 

daginvulling tot een daling van criminaliteit en overlast en de bijbehorende kosten voor politie en 

justitie. Daarnaast hebben de werkzaamheden die de deelnemers verrichten tijdens een traject ook 

productiewaarde die anders niet tot stand zou zijn gekomen.  

 

Niet in het schema opgenomen, maar wel enkele malen genoemd is het positieve effect op de klantma-

nagers: meer kennis van het klantenbestand en mogelijk een effectievere klantbenadering.  

                                                 
8 Zie o.m. SEO, Kosten en resultaten van re-integratie, 2010 en TNO, Maatschappelijke kosten en baten van activering, 2006 
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3. Effecten in euro’s 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de quickscan kosten baten analyses (MKBA’s). We 

zetten de kosten van de verschillende trajecten af tegen de totale maatschappelijke baten. Deze worden 

net als de kosten uitgedrukt in euro’s. Dit geldt ook voor zaken die niet direct een prijskaartje hebben,  

zoals kwaliteit van leven of je veilig voelen. In het algemeen geldt dat de (maatschappelijke) baten te 

bepalen zijn door ‘hoeveelheid x prijs’, bijvoorbeeld ‘2 mensen uitgestroomd uit de uitkering’ x ‘prijs van 

een uitkering’. Het MKBA-model is dan ook gebaseerd op twee soorten input: 

1. gegevens over de effectiviteit van de aanpak (hoeveelheid); 

2. informatie over de waarde (prijs). 

 

In een MKBA worden alle kosten en baten weergegeven als netto contante waarde. Toekomstige geld-

stromen worden, via een discontovoet (of rentevoet), vertaald in euro’s van vandaag. Gedachte erachter 

is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro vandaag boven een euro volgend jaar. Een euro kan 

immers vandaag op de bank worden gezet en is dan volgend jaar uitgegroeid tot een euro plus rente.  

In voorliggende analyses zijn aldus alle kosten en baten van één traject uitgezet in de tijd en vervolgens 

vertaald naar euro’s van vandaag en opgeteld9.  

 

Om de kosten en de effectiviteit te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van de Meedoen Werkt-

trajecten. Daarnaast hebben we literatuuronderzoek gedaan om het nulalternatief (d.w.z. de situatie 

zónder trajecten) te bepalen. In het algemeen gaat het hier om een inschatting vooraf van de potentiële 

kosten en baten. De daadwerkelijke effectmeting van de trajecten moet immers nog plaatsvinden.  

 

Dit hoofdstuk start met een beschrijving van de kosten van de trajecten (3.1). Daarna volgt een toelich-

ting op de wijze waarop wij de effecten uit het vorige hoofdstuk hebben gewaardeerd (3.2). Vervolgens 

presenteren we de potentiele maatschappelijke kosten en baten van de verschillende type trajecten:  

doorstroom uit dagbesteding en/of zorg (3.3), aanpak jongeren (3.4) en activeringstrajecten van de 

stadsdelen (3.5). We sluiten af met een samenvattend overzicht (3.6). 

3.1. Kosten Meedoen Werkt-trajecten 
Figuur 3.1 laat zien wat de kosten per traject zijn. Deze zijn opgebouwd uit trajectkosten (vergoed door 

de gemeente) enerzijds en overige kosten per deelnemer (extra begeleidingskosten, bedrijfs- en pro-

ductiekosten etc.) anderzijds. De gemiddelde trajectkosten zijn 3.050 euro, maar de spreiding tussen 

de verschillende trajecten is groot. De kosten voor IPS zijn het hoogst: 8.000 euro per deelnemer, maar 

dit is voor twee jaar. Talentcoach is de goedkoopste interventie met 1.500 euro voor een jaar onder-

steuning. Bij MWVJT bestaan de overige kosten uit begeleidingskosten in de sociale firma ’s en vrijwil-

ligersvergoedingen die in het oorspronkelijke projectplan niet voorzien waren. Het idee was dat het  

MWVJT-traject in plaats van de arbeidsmatige dagbesteding zou zijn, terwijl in praktijk dit gelijktijdig liep.  

 
  

                                                 
9 Conform de landelijke richtlijnen hanteren w e hierbij een reële disconto voet van 2,5% plus een risico-opslag van 3%. 
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Figuur 3.1. Trajectkosten en overige kosten per deelnemer 

 

Bron: Gegevens trajecten en subsidieaanvraag 
 

Voor vijf trajecten geldt dat de gemeentelijke vergoeding onvoldoende is om de werkelijke kosten te 

dekken en dus dat de kosten op een andere manier gedekt moeten worden (projectfinanciering door 

fondsen, eigen middelen of omzet). Eigenlijk was dit bij IPS ook het geval maar daar is gekozen voor 

een korter traject (2 i.p.v. 3 jaar) om een dekkende begroting te realiseren10. Opvallend is dat het met 

name de niet-stadsdeel experimenten zijn die te maken hebben met hogere kosten dan subsidie. Dit 

kan op gespannen voet staan met verduurzaming. Wanneer tijdelijke financiering wegvalt kunnen pro-

jecten omvallen. 

3.2. Waardering effecten 
Deze paragraaf beschrijft hoe de maatschappelijke effecten worden uitgedrukt in euro’s. We houden de 

volgorde aan van de beleidstheorie, dus de blauwe blokken uit het effectenschema.  

1. Productiviteit: uitstroom naar regulier werk  en productiewaarde 

Voor het berekenen van de baten van meer mensen aan het werk nemen we alleen diegenen mee die 

extra zijn uitgestroomd naar werk als direct gevolg van het traject. Immers, een deel van de mensen 

was ook zonder deelname aan een traject aan het werk gegaan. Om te bepalen hoe groot de kans op 

werk is in het nulalternatief, hebben we literatuuronderzoek gedaan11. In het algemeen geldt voor alle 

trajecten dat deze kans klein is, aangezien de afstand tot de arbeidsmarkt voor de meeste deelnemers 

(heel) groot is. In tabel 3.2 staat wat deze kans is per type traject op basis van de kenmerken van de 

deelnemers (o.a. ZRM’s, leeftijd en de trede-indeling). Tevens is met de eerste resultaten, kengetallen 

                                                 
10 Bij IPS zijn de extra kosten voor jobcoaching na overdracht aan de gemeente (ca 1.000 euro) in de basisvariant niet meegeno-

men, omdat de aanname hier is dat deze in het nulalternatief ook zouden zijn gemaakt.  
11 Zie o.a. Kok, L. e.a. Kosten en baten van re-integratie; SEO, 2006, Kok, L. e.a. Van bijstand naar w erk in Amsterdam: update; 

SEO 2008, Koning, J de en Gelderblom, A. Effecten van “zachte” kenmerken op de re-integratie van de WWB, WW en AO 

Populatie; SEOR, juli 2007, Spijkerman, M. Effecten re-integratie voor de bijstand, SEOR, juli 2007  en Tempelman, C. e.a. Kosten 

en resultaten van re-integratie; SEO, 2010, Koning, J. de  Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie, 

SEOR en Regioplan, 2014. 
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en eerder onderzoek een aannemelijk  basisscenario voor de (bruto-)uitstroom naar werk opgesteld.  

Hiervoor geldt: 

- Voor IPS, Cre8, Rambler, Talentcoach en Beweging naar Werk waren meerjarige resultaten voor-

handen. De behaalde resultaten zijn afgezet tegen het nulalternatief uit de literatuur.  

- Voor Happy en Maak werk van je Toekomst zijn de behaalde projectresultaten tot de zomer van 

2016 geëxtrapoleerd en afgezet tegen het nulalternatief uit de literatuur. 

- Voor de Pilot Doorstroomtrajecten en IDL is een aanname gedaan over de verwachten netto-effec-

tiviteit op basis van de resultaten van vergelijkbare interventies.  

 

Tabel 3.2. geeft hiervan een overzicht. Een uitgebreide toelichting op het basisscenario per traject is te 

vinden in bijlage IV. 

 
Tabel 3.2. Uitstroom naar regulier werk  en nulalternatief (o.b.v. kengetallen van de doelgroep) 

Traject Meedoen Werkt Uitstroom naar werk 0-alternatief  Netto-effectiviteit % Fulltime 

Doorstroom: 
- Doorstroomtrajecten 
- Maak werk van je toekomst 
- IPS 

 
 

36% 
23% 

 
 

14% 
13% 

 
5% 

22% 
10% 

 
50% 
80% 
10% 

Jongeren: 
- Cre8 
- Rambler 

 
33% 
11% 

 
30% 
9% 

 
3% 
2% 

 
33% 
33% 

Activering 
- Talentcoach (N) 
- Doorlopende leerlijn (NW) 
- Bewegen naar werk (Z) 
- Happy (O) 

 
20% 

 
20% 
3% 

 
14% 

 
14% 
8% 

 
6% 
5% 
6% 
0%* 

 
50% 
50% 
50% 
50% 

Bron: literatuuronderzoek LPBL  *trajecten lopen nog, geen negatieve effectiviteit doorgerekend  

 

Het nulalternatief is gebaseerd op de resultaten van longitudinaal onderzoek en het betreft de cumula-

tieve kans op uitstroom in een periode van 2 tot 5 jaar (overeenkomstig de resterende verwachte uitke-

ringsduur). Dit is in lijn met een jaarlijkse uitstroom op het trede 2 bestand van 2 à 3% zoals die in 

Amsterdam wordt waargenomen12. Bekend is, uit de wetenschappelijke literatuur over de netto-effect i-

viteit van re-integratie-interventies, dat deze meestal tussen 0 en 5 procentpunt ligt, afhankelijk van type 

interventie en doelgroep. ‘Maak werk van je Toekomst’ en IPS vallen in die zin in positieve zin op en 

hebben hier in het basisscenario een hoge netto-effectiviteit. Voor jongeren geldt dat het moeilijk is ze 

direct naar werk te bewegen. Het teruggaan naar school is ook een positief effect waarmee ( indirect ) 

meer kansen ontstaan op werk. Een effect van 2 a 3 procent (zónder de indirecte kansen) is een resul-

taat dat in lijn ligt met de verwachting.  

 

Verder is er op dit moment nog weinig bekend over de duur van het werk en over eventuele terugval.  

Standaard nemen we de baten voor 1 jaar mee13,14. Verder nemen wij aan dat de mensen die uitstromen 

                                                 
12 Zie voor een nadere toelichting hierop: Kok, L. e.a. Van bijstand naar w erk in Amsterdam: update; SEO 2008 
13 Divosa: “30% van de uitstroom uit de bijstand, is binnen drie jaar w eer aangewezen op een bijstandsuitkering. Na de eerste 

zes maanden na uitstroom is de herinstroom al 15%. Na een jaar is dat percentage gestegen tot 22%. Na anderhalf à tw ee jaar 

stabiliseert de herinstroom rond de 30%”. 
14 IPS w ijkt af. Hiervoor rekenen w e in de basisvariant met 2 jaar, o.b.v. eerder uitgevoerde effectmeting w aaruit blijkt dat de 

uitstroom na een IPS-traject duurzamer is dan reguliere arbeidsbemiddeling. 
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het minimumloon gaan verdienen (bruto € 22.800). Dat levert voor henzelf een financieel voordeel op,  

maar ook voor de gemeente. De gemiddelde kosten voor een bijstandsuitkering zijn € 16.800 per jaar15.  

Overigens zijn de baten afhankelijk voor de mate waarin ze fulltime (36 uur in de week) of parttime (18 

uur) gaan werken. Tabel 3.2 laat in de laatste kolom zien met welke percentages fulltime en respectie-

velijk parttime we per traject hebben gerekend. Daarnaast houden we rekening met een lange termijn 

effect van de trajecten16. Dit hebben we op 1 procent gesteld. Dat wil zeggen dat 1 procent van de 

deelnemers op lange termijn alsnog uitstroomt naar werk als gevolg van een traject.  

 

Tot slot hebben de werkzaamheden die mensen verrichten tijdens een traject ook productiewaarde. Dit 

is in drie van de negen trajecten het geval. Bij Cre8 is gekeken naar de daadwerkelijke omzet per deel-

nemer (gemiddeld € 1.900). Bij IPS en de Pilot Doorstroomtrajecten is gerekend met 110% van het  

minimumloon/vergoeding. 

2. Overige uitstroom: naar vervolgtraject, voorziening, school of vrijwilligerswerk  

Naast werk zijn er ook andere vormen van uitstroom na een traject. Tabel 3.3 laat per type traject zien 

hoe de bruto uitstroom is verdeeld. Iedere regel telt op tot 100%. Voor de netto resultaten verwijzen we 

naar de bijlagen. 

 
Tabel 3.3. Uitstroom Meedoen werk t-trajecten naar vervolg (rij telt op tot 100%) 

Traject Meedoen werkt werk school zorg re-integratie 
participatie/ 
vrijwilliger 

collectief niets 

Doorstroom: 
- Doorstroomtrajecten  
- Maak werk van je toekomst 
- IPS 

 
24% 
36% 
23% 

 
0% 
0% 
0% 

 
10% 
44% 
19% 

 
7% 
0% 
18% 

 
41%* 
0% 
23% 

 
0% 
0% 
0% 

 
18% 
20% 
17% 

Jongeren: 
- Cre8 
- Rambler 

 
33% 
11% 

 
15% 
11% 

 
13% 
7% 

 
25% 
0% 

 
0% 
0% 

 
0% 
0% 

 
14% 
71% 

Activering: 
- Talentcoach (N) 
- Doorlopende leerlijn (NW) 
- Bewegen naar werk (Z) 
- Happy (O) 

 
20% 
19% 
20% 
3% 

 
0% 
0% 
0% 
0% 

 
0% 
0% 
0% 
16% 

 
25% 
20% 
50% 
3% 

 
25% 
25% 
13% 
26% 

 
0% 

15% 
5% 

26% 

 
30% 
21% 
13% 
26% 

Bron: Gegevens trajecten, WPI-bestand, kengetallen en inschatting betrokkenen  *8% participatie-traject  

 

We onderscheiden de volgende categorieën (naast werk): 

- School. Bij de trajecten gericht op jongeren kan de ondersteuning leiden tot een terugkeer naar het  

schoolsysteem. Dat vergroot hun kansen op lange termijn. Iedere jongere die een startkwalificatie 

haalt, komt overeen met een maatschappelijke baat van ongeveer € 70.000 (netto contante waarde 

over een heel leven). Het grootste deel (circa € 60.000) zijn baten op lange termijn, het moment dat  

deze jongere de arbeidsmarkt betreedt. De baten zijn opgebouwd uit een grotere kans op hoger 

loon en een lagere kans op een uitkering, alternatieve scholing en criminaliteit.  

                                                 
15 Inclusief uitvoeringslasten. Voor jongeren is dit ongeveer € 6.000 per jaar  
16 Lammers en Kok, 2013.  
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- Zorg. Als deelnemers door- of uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding 

leidt dat enerzijds tot extra kosten voor deelname aan deze voorziening en 

anderzijds tot baten, als gevolg van de geleverde productiewaarde, voorko-

men escalaties en extra kwaliteit van leven. Het netto maatschappelijk re-

sultaat is ongeveer 800 euro per doorgestroomde deelnemer. Bij Happy in 

Oost gaat het om doorverwijzingen naar ambulante GGZ-trajecten van o.a. 

PuntP. Aan deze doorverwijzingen zijn trajectkosten verbonden (er is gere-

kend met gemiddeld 1.000 euro per traject). Hiertegenover staan baten in de vorm van voorkomen 

escalaties (zie hieronder).  

- Re-integratie traject. Voor sommige deelnemers is het Meedoen Werkt-traject de brug naar een re-

integratietraject. Voor het bepalen van de kosten en baten daarvan hebben we gebruik gemaakt  

van de MBKA Werk en Re-integratie. De gemiddelde kosten van een dergelijk traject bedragen 

4.900 euro, de gemiddelde maatschappelijke baten zijn 5.200 euro17.  

- Participatie-traject of vrijwilligerswerk . Een mogelijke uitkomst van een traject is uitstroom naar vri j-

willigerswerk of een stapje omhoog op de participatieladder. Dit is in het MKBA-model meegeno-

men. Vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd tegen gemiddeld € 8 euro per uur, waarbij een vrijwilliger 

zich gemiddeld 170 uur per jaar inzet18.  

- Collectief. Doorstroom naar collectieve voorzieningen, zoals een huiskamer van de buurt of wijkini-

tiatieven. Om dit te waarderen hebben we gebruikt gemaakt van eerder uitgevoerde analyses, waar-

uit blijkt dat de gemiddelde kosten per persoon ongeveer gelijk zijn aan de maatschappelijke baten 

(ongeveer 650 euro, voornamelijk kwaliteit van leven)19.  

- Niets. De categorie ‘niets’ zijn de deelnemers die (voortijdig) uitvallen en/of uiteindelijk niet uitstro-

men naar een van de bovenstaande categorieën.  

3. Voorkomen maatschappelijke (zorg)kosten 

De indeling in doelgroepen is niet alleen belangrijk voor uitstroomkansen, maar ook omdat hieraan 

zorgconsumptieprofielen hangen. We gebruiken dit om de effecten van meer of minder zorg of voorko-

men escalatie te waarderen. Onderstaande tabel geeft voor elke groep, die we onderscheiden (gezin-

nen en overige huishoudens) de gemiddelde kosten per jaar, beginnend met huishoudens zonder of 

met enkelvoudige problemen en oplopend naar de kosten voor de huishoudens in de ‘top’.  

 

Figuur 3.4. Zorgconsumptie Amsterdam sociaal domein (totaal per type huishouden per jaar) 

 
Bron: LPBL geldstromenanalyse Amsterdam 

                                                 
17 Zie de MKBA Werk en Re-integratie, LPBL, 2015. Gemiddelde bedragen exclusief langdurige begeleiding, WM en SW ja/nee 

en rekening houdend met uitval.  
18 Zie ook MKBA Herziening Sociaal Domein – collectief, LPBL 2015 
19 Zie de Quickscan kosten-baten analyse interventies Nieuw  West, LPBL, 2016 (nog te verschijnen) 

Gezinnen Totaal W&I Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk

Geen probleem/ev 3.800€       100€         100€         100€       700€         2.800€   -€       

Meervoudig 16.000€     9.100€      300€         500€       2.300€      3.800€   -€       

Niet zelfredzaam 24.900€     9.000€      400€         1.000€    10.200€    4.300€   -€       

Top 103.300€   21.900€    15.500€    1.000€    59.700€    5.200€   -€       

Overige hh Totaal W&I Zorg Welzijn Jeugd ZVW Rijk

Geen probleem/ev 2.800€       600€         100€         100€       -€          2.000€   -€       

Meervoudig 20.600€     16.200€    800€         500€       -€          3.100€   -€       

Niet zelfredzaam 21.800€     16.900€    800€         1.000€    -€          3.100€   -€       

Top 50.200€     13.800€    19.900€    -€       -€          7.100€   9.400€   
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In het algemeen geldt: hoe meer problemen en hoe minder zelfredzaam huishoudens worden, hoe  

hoger de zorgkosten. Duidelijk is dat het voorkomen van escalatie veel kosten kan besparen, vooral  

bij gezinnen. 

4. Kwaliteit van leven 

Naast financiële baten spelen ook de immateriële baten een belangrijke rol bij  de trajecten. Ze verhogen 

voor (een deel van) de doelgroep het welbevinden of welzijn. Deelnemers hebben een dagbesteding,  

die in potentie leidt tot meer sociale contacten en meer eigenwaarde. We waarderen deze effecten 

onder de noemer toegenomen ‘Kwaliteit van leven’. Om deze baat in euro’s uit te drukken werken we 

met Quality Adjusted Life Years (QALY’s): een begrip dat afkomstig is uit de gezondheidseconomie en 

een maat vormt voor de kwaliteit van leven (zie box 3.5).  

 

Box 3.5. QALY’s  

QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn gewonnen gezonde levensjaren, waarbij de kwaliteit van leven wordt 

uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Eén staat daarbij voor de waarde van één volledig gezond levensjaar. Een 

lagere waarde geeft de waarde van leven met een ziekte. Een levensjaar met een waarde van bijvoorbeeld 0,5 

QALY betekent dat iemand evenveel waarde hecht aan een jaar met een bepaalde ziekte als aan een half jaar 

in volle gezondheid. In de QALY indicator zitten ook zaken als levensgeluk of zelfstandigheid. Hoewel QALY’s 

vaak discussie oproepen -zowel over de waarde van een QALY als over het principe- is het gebruik ervan we-

tenschappelijk gangbaar en goed gefundeerd. Voor het bepalen van de ziektelast worden enquêtes uitgevoerd.   

 

Voor MKBA’s worden QALY’s vaak in euro’s gewaardeerd. De bedragen die hiervoor gebruikt worden 

variëren van 20.000 tot 100.000 euro per gewonnen levensjaar. In Nederland worden nieuwe genees-

middelen toegelaten tot het verstrekkingenpakket wanneer de kosten per gewonnen QALY onder een 

drempelwaarde van 20.000 euro blijven. We hebben deze ondergrens ook gehanteerd in deze analyse.  

Aangezien deze keuze in principe arbitrair is en sterk bepalend voor het saldo hebben we voor een 

aantal trajecten de QALY’s in hun eigen waarde gelaten. We laten in hoofdstuk 4 zien wat voor deze 

trajecten per saldo de kosten zijn die worden gemaakt per gewonnen levensjaar.  Dit is een maat voor 

de kosteneffectiviteit van een investering. Hoe lager het bedrag, hoe kosteneffectiever de interventie.  

5. Criminaliteit en overlast 

Een (klein) deel van de deelnemers zou, als zij niet in een traject waren opgenomen, crimineel actief 

zijn en/of overlast veroorzaken. Doordat zij een dagbesteding hebben, is dit niet het geval en worden 

aan delicten verbonden kosten voor politie en justitie voorkomen. Een gemiddelde verdachte van mis-

drijven kost de maatschappij tussen € 25.000 (jongeren) tot € 150.000 per jaar (volwassenen)20.  

 

Daarnaast zijn er immateriële baten doordat er minder overlast is in Amsterdamse buurten. Een verbe-

terde buurt levert niet direct geld op. Toch is het mogelijk om deze waarde in euro’s uit te drukken.  

Huizenprijzen zijn daarvoor als indicator een veelgebruikte manier. Mensen zijn immers bereid meer te 

betalen voor wonen in een veilige buurt dan in een onveilige. 

 

 

                                                 
20 Afgeleid uit Eggen en Kessels (2009), Criminaliteit en opsporing, WODC, Den Haag 
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3.3. Resultaten doorstroom uit zorg 
Op basis van het aannemelijk  basisscenario voor de (bruto-)uitstroom (zie tabel 3.3 uit de vorige para-

graaf) hebben we maatschappelijke kosten en baten doorgerekend. Hieronder volgen de resultaten voor 

de trajecten gericht op doorstroom van de (GGZ-)doelgroep uit zorg naar (vormen van) werk.  

3.3.1. Doorstroomtrajecten  

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat de baten van de pilot Doorstroomtrajecten naar verwacht ing iets 

hoger zullen zijn dan de kosten. De kosten-baten verhouding van de basisvariant is 1,1. Dat wil zeggen 

dat iedere geïnvesteerde euro 1,10 euro oplevert. Als de immateriële baten (kwaliteit van leven) niet  

worden meegenomen is het financiële saldo negatief (de financiële kosten-baten verhouding is 0,8). De 

kosten per Qaly zijn € 14.500. 

 

Figuur 3.6. Overzicht potentiële kosten en baten pilot Doorstroomtrajecten (100 trajecten) 

 

Bron: LPBL 

 

De deelnemers zijn de grootste baathebbers. Zij hebben financiële baten (door de vrijwilligersvergoe-

ding en de extra uitstroom naar werk), maar vooral extra kwaliteit van leven als gevolg van een dagin-

vulling. Daarnaast profiteert het Rijk (door de extra inkomstenbelasting). Voor de gemeente is het saldo 

negatief (€ 205.000). De sociale ondernemingen en de vrijwilligersorganisaties die stageplekken bieden 

komen naar verwachting ongeveer break-even uit: hun kosten zijn vrijwel gelijk aan de vergoeding en 

de extra productiewaarde die tijdens de stageplek wordt gerealiseerd.  

 

Niet alle deelnemers komen uit de (arbeidsmatige) dagbesteding. Wanneer dit wel het geval is, daalt  

het maatschappelijk saldo met 130.000 euro (bij gelijkblijvende netto-uitstroom). Dit komt voornameli jk  

door het verlies aan kwaliteit van leven als mensen ná het Doorstroomtraject geen daginvulling meer 

hebben (terwijl zij dat vóór het traject wel hadden). Om deze reden heeft de gemeente alle deelnemers 

die uit de arbeidsmatige dagbesteding komen een terugkeergarantie gegeven. Het maatschappelijk  

saldo verbetert maar voor de gemeente is het saldo pas positief bij een extra uitstroom naar werk van 

rond de 20 procent (zie ook hieronder bij MWVJT). 

Conclusie 

De Pilot Doorstroom Trajecten was oorspronkelijk opgezet om de doorstroom van arbeidsmatige dag-

besteding naar vormen van betaald werk te stimuleren. Echter, in de praktijk zijn er relatief weinig deel-
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nemers afkomstig uit de dagbesteding. Veel deelnemers waren al maatschappelijk actief als bijvoor-

beeld vrijwilliger en hopen via deze interventie betaald aan de slag te komen. De interventie heeft met 

deze gewijzigde doelgroep in potentie wel een positief maatschappelijk resultaat. Echter het wordt po-

sitiever voor de gemeente als meer exclusief wordt ingezet op doorstroom uit de arbeidsmatige dagbe-

steding.  

3.3.2. Maak werk van je toekomst 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Het maatschappelijk rendement is, onder de veronderstelling dat er (bruto) 4 mensen (van de 11) uit-

stromen naar werk, positief. De kosten-baten verhouding van deze basisvariant is 1,3. Bij 3 personen is 

het resultaat break-even (K-B verhouding 1,0). Dat wil zeggen dat in dat geval de kosten gelijk zijn aan 

de baten. 

 

Figuur 3.7. Overzicht potentiële kosten en baten MWVJT (11 deelnemers, waarvan 4 naar werk) 

 

Bron: LPBL 

 

Belangrijk hier is de verdeling van kosten en baten over de verschillende partijen. Met name de ge-

meente profiteert door de beëindiging van arbeidsmatige dagbesteding en bij betaald werk door de 

beëindiging van de uitkering (positief saldo van bijna 50.000 euro). De deelnemers die aan het werk  

gaan ontvangen meer inkomen, waar ook het Rijk van profiteert. Echter, Roads, als zowel werkgever 

en organisatie die de pilot uitvoert, draagt meer kosten en komt hier negatief uit. Zij betalen namelijk de 

arbeidsmatige dagbesteding en de vergoeding van deelnemers gedurende het MWVJT-traject. Dit zijn 

extra kosten die in de begroting niet waren voorzien. Wanneer de gemeente dit zou betalen, vervallen 

de kosten voor de organisatie, en resteert nog steeds een positief saldo voor de gemeente (van onge-

veer 10.000 euro).  

Conclusie 

Het blijkt in de praktijk moeilijk voor deelnemers van sociale firma’s om de vertrouwde omgeving los te 

laten en zelfstandig de overgang naar regulier werk te maken. Wel is dit - met name voor de gemeente 

gezien - financieel zeer lonend.  Maar ook voor de deelnemers zelf, die kunnen en willen, is het door-

stromen naar betaald werk naar loonwaarde of vrijwilligerswerk bij een regulier bedrijf een belangrijke 

stap vooruit. De aanpak die Roads gekozen heeft om mensen die hiervoor in aanmerking komen actief 

te ‘scouten’ en stapsgewijs te begeleiden naar en op een plek die passend is, lijkt veel belovend. Het  

ligt voor de hand om de aanpak in te zetten terwijl de deelnemers werkzaam blijven in de sociale firma’s  

en van daaruit de verschillende stappen te doorlopen naar een andere geschikte werkplek. Het MWVJT-
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traject is in dit geval een plustraject (bovenop de arbeidsmatige dagbesteding) voor die mensen die toe 

zijn aan een vervolgstap. Een uitstroom van 4 deelnemers (van de 11) en daarmee een netto-effectiviteit  

van ruim 20 procent is hoog. Een belangrijke succesfactor hiervoor ligt mogelijk in de selectie of scouting 

van deelnemers die zowel geschikt als gemotiveerd zijn. De werkbegeleiders van de sociale firma’s  

hebben hier goed zicht op.  

3.3.3. IPS 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

We presenteren hier de basisvariant van IPS met 74 deelnemers. Voor het opstellen van deze basisva-

riant hebben we gebruik gemaakt van de bewezen effectiviteit uit eerdere studies21. Echter, in deze 

studies heeft IPS (modelgetrouw) een trajectduur van maximaal 3 jaar i.p.v. 2 jaar. Eventuele negatieve 

effecten op uitstroom en duurzaamheid van de verkorting van het traject zitten hier niet in maar zijn 

doorgerekend in wat-als-scenario’s.  

 

Figuur 3.8. Overzicht potentiële kosten en baten IPS-traject (74 deelnemers, max 2 jaar) 

 

Bron: LPBL 

 

De deelnemers zijn de grootste baathebbers. Zij hebben financiële baten (door de extra uitstroom naar 

werk), maar vooral extra kwaliteit van leven als gevolg van een daginvulling. Daarnaast profiteren het  

Rijk (door de extra inkomstenbelasting) en de werkgevers (doordat de productiewaarde hoger is dan de 

kosten voor loon en vergoeding). Voor de gemeente is het saldo negatief (circa 80.000). De bijdrage 

aan IPS kost meer dan deze in voorkomen uitkering en zorgkosten oplevert. Met een extra netto uit-

stroom naar werk van 5 procent (4 deelnemers) is het resultaat voor de gemeente break -even. Dit lijkt 

op basis van de positieve eerste resultaten haalbaar. Ook de zorgverzekeraar investeert in IPS. De 

baten voor de zorgverzekeraar zijn mogelijk nog niet totaal gekwantificeerd (P.M. in het figuur). 22  

Conclusie 

Het IPS-traject is een zeer intensief traject, waarbij de IPS-begeleider deel uit maakt van een ambulant  

GGZ-team. De nauwe samenwerking tussen zorg en werk, de snelle plaatsing op een passende werk-

plek vanuit de wensen van de klant en de langdurige individuele begeleiding lijken voor deze moeilijke 

                                                 
21 SCION: Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland 

UMCR: Het monitoren van arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en gezondheidsproblemen  
22 In ons model zijn de besparingen w aarschijnlijk onderschat. Andersom blijkt uit eerdere studies niet dat de zorgkosten signif icant 

lager zijn onder de doelgroep mét w erk. Dit vraagt kortom om nader onderzoek. 
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doelgroep vruchten af te werpen. Dit is overigens wel een punt van aandacht bij de overdracht naar 

jobcoaching door de gemeente. Op basis van de gevoeligheidsanalyse en de voorlopig eerste resultaten 

lijkt ook een positief financieel resultaat voor de gemeente haalbaar.  

3.4. Resultaten aanpak jongeren  
De Meedoen Werkt trajecten van Cre8 en Rambler in samenwerking met Streetcornerwork zijn in het  

najaar van 2015 van start gegaan. Dat betekent dat het - net als bij de andere trajecten - nog niet  

mogelijk is om uitspraken te doen over de effecten ervan, zoals de uitstroom naar school en werk.  

Echter, Cre8 en Rambler zijn beide al enkele jaren actief met vergelijkbare trajecten. We gebruiken de 

informatie die daarover beschikbaar is als indicator voor de potentiële effecten (zie tabel 3.3 uit de vorige 

paragraaf). 

3.4.1. Cre8 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Uit onderstaand figuur blijkt dat de baten van de trajecten van Cre8 en Streetcornerwork de kosten ruim 

overstijgen. De kosten-baten verhouding is in de basisvariant 1,7. Dat wil zeggen dat iedere geïnves-

teerde euro 1,70 euro oplevert. Het maatschappelijk saldo is in dat geval zo’n 175.000 euro positief. De 

kosten per deelnemer zijn 5.400 euro, de baten 9.350 euro. Ook in financieel opzicht (dus zonder de 

immateriële baten) is de verhouding positief (1,4). Wel vallen de meeste baten op lange termijn, als de 

jongeren die terug gaan naar school de arbeidsmarkt betreden (grasgroen in het figuur). Het zijn dan 

ook de jongeren die de grootste baathebbers zijn. Zij hebben een betere uitgangspositie in de maat-

schappij en op de arbeidsmarkt en ervaren een verbetering in kwaliteit van leven.  

 
Figuur 3.9. Overzicht kosten en baten trajecten Cre8 en Streetcornerwork  (bij 45 trajecten) 

 

Bron: LPBL 
 

Het saldo voor de gemeente is negatief. Verder valt op - zoals ook bij de kosten aangegeven - dat de 

ondernemer (Cre8) een negatief saldo heeft: de extra kosten die de trajecten met zich meebrengen zijn 

hoger dan de baten. Dat gat moet worden opgevangen door tijdelijke projectsubsidies van diverse fond-

sen. Overigens geeft Cre8 aan voor 2016 een forse omzetstijging te verwachten. Het resultaat voor de 

ondernemer (Cre8) wordt in dat geval break-even; dat wil zeggen dat er in dit geval geen additionele 

financiering van fondsen meer nodig is.  
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Conclusie 

De gezamenlijk inspanning van Cre8 en Streetcornerwork voor jongeren, die niet naar school gaan en 

geen werk hebben, loont. De kracht van Cre8 zit in het sterke product, waardoor een sluitende busi-

nesscase voor hen mogelijk is. De verwachting is dan ook dat zij op korte termijn met alleen de ge-

meentelijke trajectsubsidies rond kunnen komen. 

3.4.2. Rambler 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Ook de trajecten van Rambler en Streetcornerwork, ingezet voor een wat zwaardere doelgroep, zijn 

maatschappelijk rendabel. Het maatschappelijk saldo is - op basis van de resultaten uit het verleden -

62.000 euro positief. Ook financieel is het totale resultaat positief. De gemeente komt hierin negatief uit 

(70.000 euro). Net als bij Cre8 zijn de belangrijkste baten afkomstig van jongeren die weer naar school 

gaan en dus mét i.p.v. zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden. Ook hier geldt dat de deelne-

mers zelf het meest profiteren en dat de onderneming verlies lijdt, tenzij het financiële tekort wordt bij-

gepast door fondssubsidies.  

 

Figuur 3.10. Overzicht kosten en baten trajecten Rambler en Streetcornerwork  (bij 45 trajecten) 

 

Bron: LPBL 
 

Rambler is bezig om door partnerships meer eigen inkomsten te genereren. Het is echter moeilijk om 

hun businesscase hiermee positief te krijgen.  

Conclusie 

Uit de analyse blijkt dat investeren in jongeren loont. De doelgroep van Rambler is iets zwaarder dan 

bij Cre8, waardoor de maatschappelijke baten lager zijn. Er is meer uitval en/of minder doorstroom naar 

school of (vormen van) werk. Daarbij komt dat het product minder marktpotentie heeft, waardoor het  

traject meer het karakter van een creatieve dagbesteding heeft. Dit neemt niet weg dat het een zeer 

zinvolle interventie is met een maatschappelijk positief resultaat. De financiering van de gemeente is 

echter op dit moment onvoldoende om de kosten van het traject te dekken. De onderneming is dan ook 

aangewezen op (tijdelijke) financiering van fondsen.   
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3.5. Resultaten activering (impuls trede 2) 
Op basis van het aannemelijk  basisscenario voor de (bruto-)uitstroom (zie tabel 3.3) hebben we maat-

schappelijke kosten en baten doorgerekend van de geselecteerde impulstrajecten. Dit basisscenario is 

samengesteld op basis van het beschikbare materiaal (o.a. de projectplannen) en de resul taten tot nu 

toe. Bij ontbrekende informatie hebben we onderbouwde aannames gedaan op basis van kengetallen 

en eerder onderzoek.  

3.5.1. Talentcoach 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Talentcoach heeft zeer waarschijnlijk een positief maatschappelijk resultaat. Op basis van eerder uitge-

voerde effectmetingen is de kosten-baten verhouding in de basisvariant 1,5. Het maatschappelijk saldo 

is naar verwachting 8.500 euro. Als de immateriële baten (kwaliteit van leven) buiten beschouwing wor-

den gelaten is het financiële saldo negatief (de financiële kosten-baten verhouding is 0,9). De kosten 

per Qaly zijn 4.000 euro. Voor de gemeente is het saldo negatief (7.000 euro). De baten door minder 

uitkeringen en zorgkosten wegen niet op tegen de trajectkosten (waarin ook de trajectkosten voor de 

vervolgopleidingen/trajecten zijn meegenomen). 

 

Figuur 3.11. Overzicht potentiële kosten en baten Talentcoach (11 trajecten) 

 

Bron: LPBL 

Conclusie 

Talentcoach is een interventie die al enkele jaren succesvol wordt ingezet en die een positieve kosten-

baten verhouding heeft. De belangrijkste sleutel tot effectiviteit is dat er wordt gewerkt met ‘professio-

nele’ vrijwilligers, mensen die coaching ook als vak hebben. Hierdoor zijn de kosten relatief laag. Daarbij 

zij aangetekend dat de inzet van vrijwilligers niet ‘gratis’ is. Er moet rekening gehouden worden met 

kosten voor coördinatie, werving, opleiding en begeleiding.  

3.5.2. Doorlopende leerlijn 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

In de Interventie Doorlopende Leerlijn ligt veel nadruk op enerzijds empowerment van de deelnemers,  

maar ook op het vinden van stageplekken en vrijwilligerswerk. De benadering lijkt daarin op de projecten 

Gastheren en Verkeersregelaars, ook in Nieuw West. De resultaten van die interventies  zijn dan ook 

gebruikt om de potentie van de Individuele Doorlopende Leerlijn te bepalen. Onderstaand figuur laat  
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zien dat de baten in de basisvariant waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten. De verwachte kosten-baten 

verhouding is 1,2 en het maatschappelijk saldo 79.000 euro positief (bij 160 trajecten). Zonder de im-

materiële baten is het saldo negatief (0,5). De kosten per Qaly zijn 15.000 euro.  Ondanks de extra 

uitstroom naar werk is het resultaat voor de gemeente negatief (265.000 euro).  

 

In deze basisvariant hebben de uitvoerende partners een negatief resultaat: zij investeren meer (in tijd) 

dan zij vergoed krijgen. 

Figuur 3.12. Overzicht potentiële kosten en baten Interventie Doorlopende Leerlijn (160 trajecten) 

 

Bron: LPBL 
 

Conclusie 

De Intensieve Doorlopende Leerlijn heeft naar verwachting een positief maatschappelijk rendement. De 

kracht van de interventie ligt in de combinatie van individueel maatwerk en een groepsgewijze aanpak 

enerzijds en de grote inspanning anderzijds van de uitvoerende partijen op het vinden van vrijwilligers-

werk of stageplaatse voor álle deelnemers.  

3.5.3. Beweging naar Werk 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Voor Beweging naar Werk is de verwachte kosten-baten verhouding in de basisvariant 0,9. Dat wil 

zeggen dat de kosten hoger zijn dan de baten die eruit voortvloeien. Het maatschappelijk saldo is naar 

verwachting 23.000 euro negatief. De gezondheidsbaten op lange termijn als gevolg van een gezondere 

leefstijl zijn in dit model niet gemonetariseerd en Pro Memorie opgenomen. Ook het financiële saldo is 

negatief (de financiële kosten-baten verhouding is 0,4). De kosten per Qaly zijn 23.000 euro. 
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Figuur 3.13. Overzicht potentiële kosten en baten Beweging naar Werk (94 trajecten) 

 

Bron: LPBL 

 

 

Voor de gemeente is het saldo negatief (225.000 euro). De baten door minder uitkeringen en zorgkosten 

wegen niet op tegen de trajectkosten. Dit wordt overigens mede veroorzaakt door de hoge kosten als 

gevolg van het hoge aantal doorverwijzingen naar re-integratietrajecten. Hier staan slechts beperkte 

baten tegenover. Een verhoging van de uitstroom naar werk met 5 procent (conform de resultaten uit 

de eerste groepen) leidt tot een verbetering van het maatschappelijk rendement van 95.000 euro, het  

totale saldo wordt in dat geval positief. 

Conclusie 

Beweging naar Werk is een intensieve interventie die de kans op uitstroom naar werk positief lijkt te 

beïnvloeden. Tegenover deze inspanning staan echter ook vrij hoge kosten. Dat betekent dat voor een 

positief maatschappelijk rendement een hoge uitstroom gerealiseerd moet worden naar werk. In het  

verleden is gebleken dat dit mogelijk is. Krachtige ingrediënten van de interventie zijn de grote persoon-

lijke betrokkenheid van de trainers en de mix van groepsaanpak en individueel maatwerk.   

3.5.4. Happy in Oost 

Potentiële maatschappelijke kosten en baten 

Uit de analyse blijkt dat de baten van Happy in Oost waarschijnlijk lager zijn dan de kosten. De kosten-

baten verhouding van de basisvariant is 0,7. Het maatschappelijk saldo is naar verwachting 25.000 euro 

negatief, net als het financiële saldo (0,1). De kosten per Qaly zijn 30.000 euro. De deelnemers zijn de 

grootste baathebbers. Zij ervaren een toename in kwaliteit van leven onder meer door minder eenzaam-

heid. De belangrijkste baat is de stijging in kwaliteit van leven voor de deelnemers. Daarnaast profiteert  

het Rijk (door de voorkomen zorgkosten en door het extra vrijwilligerswerk). Voor de gemeente is het  

saldo negatief (80.000 euro). De baten door lagere zorgkosten wegen niet op tegen de trajectkosten en 

het extra beroep op collectieve voorzieningen. 
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Figuur 3.14. Overzicht potentiële kosten en baten Happy in Oost (31 trajecten) 

 

Bron: LPBL 

 

Uit de analyse van de deelnemerskenmerken bleek dat zij relatief vaak weinig psychische problemen 

hebben. Als een zwaardere doelgroep wordt bereikt, met meer psychische problemen, kan het aantal 

voorkomen escalaties stijgen. In dat geval verbetert het maatschappelijk saldo met 28.000 euro en stijgt 

de kosten-baten verhouding naar 1,0 in plaats van 0,7. Een andere optie voor een beter maatschappelijk  

saldo is het verlagen van de kosten. Ervaringen elders laten zien dat trajecten gericht op het toeleiden 

van kwetsbare groepen naar een laagdrempelig aanbod in de buurt aanzienlijk goedkoper kunnen zijn 

(tussen de 500 en 1.500 euro)23.  

Conclusie 

Onder de deelnemers en professionals die betrokken zijn bij Happy in Oost bestaat veel waardering 

voor het project. En hoewel Happy in Oost de vooraf gestelde doelen voor toeleiding naar participatie 

en vrijwilligerswerk lijkt te behalen, wegen de baten - hoofdzakelijk bestaand uit kwaliteit van leven - op 

dit moment waarschijnlijk niet op tegen de kosten.  

3.6. Samenvattend overzicht 

In- en uitstroom per traject 

Alvorens we de kosten-baten resultaten op een rijtje zetten bekijken we nogmaals de in- en uitstroom 

per traject. Dit helpt bij de interpretatie van de verschillen in maatschappelijke baten. Onderstaand figuur 

geeft aan waar de deelnemers vandaan komen (onder rode lijn) en hoe ze uitstromen (boven de rode  

lijn). Het gaat hier om een ‘per saldo’-resultaat: het verschil tussen in- en uitstroom. Een hoge staaf wijst 

dus op netto veel verplaatsing. 

 

  

                                                 
23 Zie bijvoorbeeld de projecten Huiskamers in de Buurt  

0,7
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Figuur 3.15. Verplaatsing deelnemers a.g.v. het Meedoen Werkt-traject (netto in- en uitstroom) 

 

Bron: LPBL 

 

Wat direct opvalt is dat met name de projecten van de stadsdelen veel netto verplaatsing creëren. Deel-

nemers komen uit de bijstand zonder dagbesteding en worden geactiveerd naar werk, re-integratie,  

collectieve voorziening of vrijwilligerswerk. Bij Happy gaan er per saldo ook nog deelnemers naar GGZ-

zorg. Het minst beweging is zichtbaar bij Rambler. Het gaat hier zoals gezegd om een zeer moeilijk  

doelgroep, waar de winst met name zit in een terugkeer naar school (van een paar jongeren). Sowieso 

geldt dat de deelnemers van de trajecten aan de linkerkant minder makkelijk bewegen. Dit is inherent  

aan de doelgroep. 

Kosten-baten resultaten per traject 

Wanneer we de totale maatschappelijke baten als verhoudingsgetal van de totale kosten berekenen,  

krijgen we een goed overzicht van de opbouw van de totale maatschappelijke baten. We onderscheiden 

daarin vijf categorieën. Onderstaand figuur laat deze opbouw zien per traject. Voor het totale verhou-

dingsgetal van kosten en baten dienen de negatieve baten van de positieve te worden afgetrokken.  

Zodra het resulterende getal groter is dan 1,0 (de blauwe lijn in de grafiek) is het maatschappelijk resul-

taat in potentie positief. Dit blijkt voor de meeste trajecten het geval. Enkel de trajecten Bewegen naar 

werk en Happy in Oost hebben naar verwachting een negatief maatschappelijk rendement. Ook al cre-

eert Bewegen veel beweging (zie bovenstaand figuur) en is het in die zin een effectieve interventie, toch 

is het saldo negatief. Dit ligt aan de relatief hoge kosten van het traject in combinatie met het relatief 

groot aantal doorverwijzingen naar re-integratie (zorgkosten sociaal domein). Bij Happy wordt het ne-

gatieve resultaat veroorzaakt doordat er voornamelijk kwaliteit van leven gerealiseerd wordt. Mannen,  

die thuiszitten met psychische problemen, worden toegeleid naar buurthuizen en andere initiatieven in 

de wijk. De stap naar werk is voor deze groep (nog) te groot. Baten op productiviteit zijn er dan ook niet  

of nauwelijks. Overigens zou het resultaat voor Happy positief zijn bij een hogere waardering van een 

gewonnen gezonde levensjaar (€30.000 i.p.v. € 20.000 per Qaly). Voor alle trajecten die zijn opgestart  

vanuit de stadsdelen geldt dat ze verhoudingsgewijs veel kwaliteit van leven toevoegen voor de deel-

nemers. 
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Figuur 3.16. Overzicht van de potentiële maatschappelijke baten t.o.v. de kosten per traject 

 

Bron: LPBL * voor het totale verhoudingsgetal moeten de negatieve baten van de positieve worden afgetrokken  

 

De beide trajecten gericht op het weer op de rit krijgen van jongeren zijn maatschappelijk rendabel.  

Zowel Cre8 als Rambler zorgen er voor - in samenwerking met Streetcornerwork - dat een aantal jon-

geren aan het werk en (belangrijk) weer terug naar school gaan. Dit laatste zijn baten op de meer lan-

gere termijn. Iedere jongere die als gevolg van de interventie mét in plaats van zonder startkwalificatie 

‘het systeem’ verlaat, komt overeen met een maatschappelijke baat van 70.000 euro. De trajecten laten 

zien dat investeren in jongeren loont. Sleutels voor succes zijn het aansluiten bij de interesses van de 

doelgroep en de combinatie van werk/leren met psychosociale begeleiding in één traject.  

 

Tot slot is de GGZ-doelgroep een moeilijk te bewegen groep. Een doorstroom of overstap vanuit bij-

voorbeeld de arbeidsmatige dagbesteding is behoorlijk spannend. Voor velen is de zekerheid die zij 

hebben in de dagbesteding en/of de uitkering heel belangrijk en roept een overgang naar iets nieuws 

(te) veel onzekerheid op, bijvoorbeeld over nieuwe contacten, een nieuwe structuur en over behoud van 

inkomen. Desalniettemin lijken de drie trajecten die gericht zijn op deze doelgroep erin te slagen om 

voldoende deelnemers te begeleiden naar (vormen van) werk: regulier werk, vrijwilligerswerk of werk in 

een sociale firma. De inspanningen wegen met andere woorden op tegen de maatschappelijke baten 

hiervan. Succesfactoren zijn o.a.: de intensieve individuele begeleiding, het aanspreken van de motiva-

tie en het realistisch inschatten van de capaciteiten van de deelnemers. Daarbij zijn er een aantal rand-

voorwaarden die het resultaat positief kunnen beïnvloeden: het tijdelijk opschorten van de uitkering i.p.v.  

het stopzetten, het makkelijk(er) opnemen in het doelgroepenregister van de deelnemers zodat er een 

positieve prikkel ontstaat voor potentiele werkgevers (quotum) en het (meer) gezamenlijk optrekken met 

WSP en UWV voor deze doelgroep. 

 

Voor de gemeentebegroting is belangrijk waar iemand vandaan komt. Wanneer een deelnemer de (ar-

beidsmatige) dagbesteding verlaat om in dienst te gaan bij een reguliere werkgever, zijn de besparingen 

voor de gemeente aanzienlijk (zorgkosten en uitkering). Het figuur hieronder laat dit zien. De deelne-

mers van ‘Maak werk van je toekomst’, een pilot van Roads, die uitstromen naar werk, waren vrijwel 

allen voorheen actief in een van de sociale firma’s. Bij de pilot Doorstroomtrajecten en IPS ligt deze 

verhouding anders: minder naar betaald werk en respectievelijk minder uit de dagbesteding. Het saldo 

voor de gemeente is daarmee negatief.   
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Figuur 3.17. Overzicht financiële baten t.o.v. de kosten voor de overheid 

 

Bron: LPBL 

 

Uit het figuur blijkt dat er in het traject ‘Maak werk van je toekomst’ ruimte is om dit als plusvoorziening 

te financieren. In dat geval behoudt de sociale firma haar financiering van de deelnemers van het  

MWVJT-traject. Nu hebben de firma’s deze kosten voor hun rekening genomen waardoor ze in de min 

kwamen. Voor de overige trajecten geldt dat het resultaat voor de gemeente negatief is (onder de rode 

lijn ligt). Er stromen niet voldoende deelnemers uit de uitkering en zorg om de investeringen terug te 

verdienen. Het behoort natuurlijk ook tot de taak van de overheid om breder te kijken dan het eigen 

rendement (zie paragraaf 4.2). 
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4. Lessen voor de toekomst 

4.1. ‘Meedoen werkt’-trajecten in continuüm 
De Meedoen Werkt-trajecten maken onderdeel uit van het zogenoemde continuüm van dagbesteding 

naar werk. Helemaal links in het continuüm bevinden zich de vormen van structurerende dagbesteding,  

rechts bevinden zich vormen van re-integratie en voorbereiding op het werken bij een werkgever. Voor 

alle Amsterdammers toegankelijk zijn er daarnaast nog de basisvoorzieningen voor activering en parti-

cipatie, georganiseerd in de stadsdelen. In deze paragraaf plaatsen we de drie typen trajecten die we 

in voorgaande hoofdstukken onderscheiden (doorstroom GGZ doelgroep, jongeren en activering) in het  

continuüm met 6 andere interventies die eerder door ons onderzocht zijn: 

- Participatie (basisvoorziening in de wijk) 

- Dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding 

- Moeilijke doelgroepen (o.b.v. de resultaten uit 2014 bij W&R: Vinkebrug, dak- en thuislozen) 

- EB (o.b.v. de resultaten uit 2014 van Externe Begeleiding bij W&R) 

- Werkgeversservicepunt.  

Gezamenlijk dekken deze 9 interventies op hoofdlijnen het continuüm af. We merken daarbij op dat het  

trajectaanbod bij W&R inmiddels is herzien en dat er met het ingaan van de Participatiewet ook deels  

andere (nieuwe) doelgroepen worden bediend. Om lessen te kunnen trekken zijn de onderzoeksresul-

taten uit 2014 nog wel geldig en dus meegenomen in deze analyse. In het vervolg van deze paragraaf 

gaan we achtereenvolgens in op de verschillende doelgroepen, kosten en samenstelling van de baten.   

Doelgroepen 

In onderstaand figuur is zichtbaar dat de doelgroepen aan de rechterkant van het continuüm (re-inte-

gratieactiviteiten) gemiddeld lichter worden naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt afneemt. De ‘moei-

lijke doelgroepen’ en de jongeren springen er in dit opzicht uit: zij kampen veelal met complexe multi-

problematiek, waar vaak hoge maatschappelijke kosten aan verbonden zijn.  

 

De doelgroepen van dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en doorstroomtrajecten komen sterk 

met elkaar overeen: vrijwel alle deelnemers hebben te maken met problemen op meerdere leefgebie-

den. Daarbij geldt dat de bovenkant van de doelgroep in de doorstroomtrajecten terecht komt. De doel-

groep van participatie-interventies zijn niet persé mensen met meerdere problemen. Ze lijken op de 

doelgroep van trede 3 en 4 maar zijn om diverse redenen moeilijk(er) te bemiddelen naar werk.  
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Figuur 4.1. Doelgroepen in het continuüm 

 

 

Kosten en baten 

Figuur 4.2 toont de kosten voor de interventies. De kosten zijn over het algemeen afhankelijk van de 

doelgroep (hoe complexer, hoe duurder) en wat er met de interventie wordt beoogd (stabiliseren versus 

in beweging krijgen).   

 

Figuur 4.2. Kosten in het continuüm24 

 

 

Hoge kosten zijn gerechtvaardigd als er ook hoge (maatschappelijke) baten tegenover staan. Figuur 4.3 

laat de opbouw van de baten zien, en relateert deze aan de totale kosten. Hieronder volgt eerst een 

(zeer beknopte) toelichting op de resultaten van de niet-Meedoen werkt-interventies uit het continuüm25.  

Daarna ‘zoomen we uit’ en trekken we enkele algemene conclusies.   

                                                 
24 Op basis van de beschikbare informatie is het niet goed mogelijk om een integrale kostprijs voor het WSP te berekenen. In de 

f iguur is daarom een bandbreedte w eergegeven.  
25 Voor een meer uitgebreide toelichting verw ijzen we naar de betreffende rapportages: MKBA Werk & Re-integratie, LPBL, 2015 

en Quick-scan kosten en baten interventies dragende samenleving Nieuw -West, LPBL, nog te verschijnen.  
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Figuur 4.3. Overzicht van de potentiële maatschappelijke baten t.o.v. de kosten per interventie26 

 

 

Participatietrajecten leiden vooral tot kwaliteit van leven voor de deelnemers en hebben in potentie een 

break-even maatschappelijk resultaat, mits de kosten laag zijn. Bij dagbesteding bestaan de baten voor-

namelijk uit kwaliteit van leven en voorkomen (zorg)kosten. Deze wegen echter - met name voor de 

hoog-specialistische dagbesteding - niet op tegen de kosten. Arbeidsmatige dagbesteding heeft een 

beter maatschappelijk resultaat doordat er productiebaten zijn. Interventies voor moeilijke doelgroepen 

die zónder traject of dagbesteding hoge maatschappelijke kosten zouden veroorzaken (zorgkosten,  

overlast, politie & justitie) hebben in potentie een positief maatschappelijk rendement. En tot slot is ook 

het bieden van stageplaatsen bij werkgevers aan werkzoekenden met een relatief korte afstand tot de 

arbeidsmarkt (EB) maatschappelijk rendabel. De dienstverlening aan bijstandsgerechtigden in het werk-

geversservicepunt heeft een negatief resultaat: de baten door extra uitstroom wegen niet op tegen de 

kosten per deelnemer.  

 

Binnen het continuüm horen de experimenten en trajecten in het kader van Meedoen Werkt, samen met 

moeilijke doelgroepen en EB, tot de interventies met het meeste maatschappelijk rendement. Het hele 

continuüm overziend zijn de belangrijkste sleutels tot succes:  

- Individueel maatwerk , zoals we dit bij veel van de Meedoen Werkt-trajecten zagen. Het gaat om het  

echt kijken naar de wensen, behoeften en capaciteiten van de mensen en het toesnijden van de 

ondersteuning hierop;  

- Werkervaring opdoen bij echte werkgevers, zoals bij IPS, de pilot Doorstroomtrajecten en externe 

begeleiding van W&R;  

- Betrokken en gemotiveerde begeleiders, die uitstralen dat er voor iedereen een geschikte plek is, 

moeite doen om die plekken ook daadwerkelijk te vinden en deelnemers (weer) te laten geloven in 

hun eigen kunnen. Ze blijken dan vaak meer te kunnen dan ze zelf in eerste instantie denken. De 

begeleiders zetten hiervoor een extra stap; 

- Investeren in doelgroepen met hoge potentiële maatschappelijke baten, zoals schooluitvallers, dak- 

en thuislozen en criminele jongeren, en/of doelgroepen met hoge huidige kosten, zie hieronder.  

                                                 
26 Omdat voor de kosten van het WSP gew erkt is met een bandbreedte, geldt dit uiteraard ook voor de kosten-baten verhouding 
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4.2. Denken in termen van maatschappelijk rendement 
Zoals hierboven beschreven wordt het continuüm traditioneel ingedeeld op basis van de afstand die 

iemand heeft tot de arbeidsmarkt, en de voorzieningen die hiervoor zijn. Dit is sterk ingegeven vanuit  

domeinen en financieringsstromen. Vanuit maatschappelijk rendement kijken we naar:  

1. Huidige kosten: Welke totale kosten heeft de doelgroep op dit moment? 

2. Potentiële baten: Wat zijn mogelijke maatschappelijke baten van de betreffende doelgroep in ter-

men van kansen en risico’s? Het gaat om toename kwaliteit van leven, vermindering traject- en 

uitkeringskosten en/of voorkomen escalatie. 

3. Interventiekosten. Hoe groot mogen de investeringen dan zijn om de doelgroep te (laten) bewegen 

van A naar B? 

Ad 1. Huidige kosten 

We hanteren de volgende indeling voor het bepalen van huidige kosten. Alle groepen links van de rode 

lijn ontvangen een uitkering. Alle groepen rechts van de grijze lijn hebben een (vorm van) dagbesteding.  

De blauwe lijn geeft aan of mensen productie leveren (rechts van de lijn) of niet (links van de lijn). Binnen 

deze 4 hoofdcategorieën onderscheiden we hoge, lage of geen kosten voor begeleiding, school en/of 

subsidie.  

 
Figuur 4.4. Huidige kosten gemeente 

 

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden ter illustratie: 

- Geen dagbesteding (met uitkering). Het gaat om mensen die thuis zitten met een uitkering. Dit zijn 

zowel mensen die net zijn ingestroomd (trede 4) als mensen die langdurig werkloos zijn of zelfs 

aangewezen op individuele zorg (denk aan GGZ-zorg of voormalige AWBZ-zorg). De kosten vari-

eren van gemiddeld 17.000 euro voor een uitkering tot gemiddeld 22.000 met uitkering en een ge-

middeld individueel zorgtraject.  

- Geen productie (met uitkering en dagbesteding). Het gaat om een gestructureerde dagbesteding 

voor mensen die niet in staat zijn te werken. De maatwerkvoorzieningen vallen bijvoorbeeld onder 

de categorie hoge kosten (gemiddeld 9.000 euro met daarbij nog de kosten van een uitkering). Bij 

laag specialistische begeleiding onderscheiden we basis- en algemene voorzieningen (gemiddeld 

1.000 en resp. 4.500 euro).  

- Wel productie (met uitkering en dagbesteding). Mensen krijgen begeleiding maar leveren wel pro-

ductie, bijvoorbeeld in de arbeidsmatige dagbesteding (gemiddeld 6.000 euro) of in een sociale 

firma (gemiddeld 3.000 euro). Daarnaast is er ook een groep die met behoud van uitkering als 

vrijwilliger aan het werk is (geen extra kosten, enkel uitkeringskosten).  
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- Geen uitkering. Mensen zijn aan het werk bij een reguliere werkgever. Er zijn geen kosten voor de 

gemeente. Het kan ook zijn dat mensen werken met subsidie en/of begeleiding (gemiddeld 10.000 

euro) of dat jongeren weer naar school gaan (gemiddeld 6.000 euro27).  

Ad 2. Potentiële maatschappelijke baten  

Zoals eerder door ons aangegeven28 zijn er twee belangrijke verklarende factoren voor het bepalen van 

de (potentiële) maatschappelijke baten.  

- In de eerste plaats de afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemer. Bepalend voor deze afstand 

zijn niet alleen iemands opleiding, leeftijd en werkervaring, maar ook of er belemmeringen zijn (zoals  

schulden, of psychische problemen). Daarnaast is motivatie een zeer belangrijk element in de kans 

op uitstroom naar werk29.  

- In de tweede plaats het risico op hoge maatschappelijke kosten als er géén dagbesteding is. Dat  

speelt bijvoorbeeld bij criminele en overlastgevende jongeren, of bijvoorbeeld bij GGZ-patiënten 

met een grillige ziektebeeld en een grote behoefte aan een dagritme. Ook jongeren die al jong in 

maatschappelijk opzicht uitvallen kunnen veel maatschappelijke kosten met zich meebrengen.  

 

Voor de gemeentebegroting gaat het om inzicht in deze kansen en risico’s in relatie tot de kosten. Zo 

proberen de doorstroom-trajecten van Meedoen werkt mensen die hieraan toe zijn, te bewegen uit de 

arbeidsmatige dagbesteding naar (vormen van) betaald werk. Stel dat de kans op werk als gevolg van 

het traject 10 procent is en de kans op vrijwilligerswerk 5 procent. Dit wil zeggen dat van de 100 deel-

nemers er 10 extra naar werk gaan en 5 naar vrijwilligerswerk (met uitkering). In dat geval zijn de po-

tentiele besparingen 255.000 euro (€ 230.000 + € 25.000). Onderstaand figuur laat deze beweging zien. 

Vanuit het oogpunt van de begroting kan de gemiddelde investering per deelnemer 2.550 euro zijn. 

Wanneer echter zoals bij de pilot ‘Maak werk van je toekomst’ een uitstroom naar werk van 20 procent 30 

gerealiseerd wordt, rechtvaardigt dat een investering van 4.600 euro (totale besparing € 460.000). Dit 

is bovenop de lopende budgetten voor dagbesteding.  

 

 Figuur 4.5. Potentiële baten gemeente Doorstroom GGZ-Doelgroep 

 

 

Er kunnen echter, zoals gezegd, ook andere redenen zijn dan alleen de gemeentebegroting om te in-

vesteren in een interventie. Zo levert de aanpak van jongeren vooral baten op voor de jongeren zelf.  

                                                 
27 Kosten voor het ministerie van OCW en niet voor de gemeente. Is m.a.w . een verdelingseffect. 
28 Zie ook LPBL, MKBA  Werk en Re-integratie, hoofdstuk 4 
29 Zie onder meer J. Koen, Prepare and Pursue en SEOR, Effecten van “zachte” kenmerken op de re-integratie van de WWB, 

WW en AO populatie  
30 Dit betekent een bruto uitstroom van ongeveer 40 procent, dus 40 van de 100 
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Slechts 10 procent van de totale baten zijn besparingen op uitkering en/of trajectkosten. Stel bijvoor-

beeld dat van 100 jongeren er 15 additioneel naar werk of school gaan. De gemiddelde uitkering voor 

jongeren is 6.000 euro. De totale baten zijn dan 90.000 euro. Dit zou een investering van slechts 900 

euro per deelnemende jongere betekenen, wanneer de gemeente zelf break-even zou moeten spelen.  

De totale maatschappelijke baat per deelnemende jongere is echter ruim 9.000 euro (10 keer zoveel!).  

Dit rechtvaardigt een hogere bijdrage van de gemeente.   

 

Figuur 4.6. Potentiële baten gemeente Aanpak jongeren 

 

 

Evenzo is de begroting voor de gemeente moeilijk rond te krijgen met de activeringstrajecten van de 

stadsdelen. In de meeste gevallen bestaat de grootste baat uit toegenomen kwaliteit van leven en valt  

dus bij deelnemers zelf. Voor de gemeente zijn er - zie ook het figuur hieronder - geen baten van ‘geen 

dagbesteding en geen bijkomende kosten’ naar ‘wel dagbesteding en geen of lage kosten’ . Verder is 

de pijl ofwel de kans naar ‘uit de uitkering’ heel klein.  

 

Figuur 4.7. Potentiële baten gemeente Activering trede 1 en 2 

 

 

De rechtvaardiging voor een hogere gemeentelijke bijdrage zit - net als bij de jongeren - in het positieve 

maatschappelijke rendement. Dit is hier sterk afhankelijk van de waardering van een gewonnen gezond 

levensjaar (Qaly) in combinatie met de kosten van de interventie.  Wanneer we de totale gewonnen 

gezonde levensjaren delen door de kosten krijgen 

we een bedrag voor de kosten per Qaly. Het figuur 

laat zien dat bij een waardering van 20.000 euro 

(zoals we in het model hanteren) alleen de talent-

coach en IDL positief zijn. Bewegen naar werk en 

Happy zijn positief bij een waardering van 23.000 

en respectievelijk 30.000 euro. Dit is uiteindelijk  

een politieke afweging.  
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Ad 3. Interventiekosten 

Zoals gesteld worden gemeentelijke investeringen om de doelgroep te (laten) bewegen van A naar B 

gerechtvaardigd door de potentiële maatschappelijke baten. De gemeente beschikt over diverse instru-

menten om dit te kunnen doen, zoals stabilisatie, ervaring opdoen (stageplekken, werken met begelei-

ding, bemiddeling, jobcoaching en werken met subsidie. Om te bepalen hoe groot de investeringen 

mogen zijn is het, zoals we hierboven hebben laten zien, van belang om vooraf een inschatting te maken 

van de verwachte effecten ervan (de pijlen in het schema, en de baten die daarmee gepaard gaan).  

Daarnaast is het behulpzaam om de kosten van interventie af te zetten tegen een benchmark met ver-

gelijkbare interventies31.  

 

Kortom, bij het inrichten van het continuüm kan het helpen om de instrumenten om mensen in beweging 

te brengen te onderscheiden van hun positie, en deze positie niet te baseren op de trede-indeling, maar 

op huidige kosten en potentiële maatschappelijke baten.   

 

 

 

 

                                                 
31 Zie ook LPBL Quickscan Kosten en Baten analyses interventies dragende samenleving Nieuw -West, nog te verschijnen 
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5. Conclusie en aanbeveling 

‘Meedoen Werkt’-trajecten vrijwel alle (in potentie) maatschappelijk  positief 

Vrijwel alle onderzochte ‘Meedoen Werkt’-trajecten hebben (in potentie) een positief maatschappelijk  

resultaat. Bij elk van de interventies zijn er verbeterpunten en daarmee mogelijkheden voor optimalisatie 

van het maatschappelijk rendement. Deze zijn beschreven in de rapportage. Zoals ook uit eerdere on-

derzoeken (W&R, collectieve voorzieningen in de stadsdelen, en jeugdwerkloosheid) bleek, constateren 

we dat werkzame ingrediënten niet gekoppeld zijn aan specifieke doelgroepen. Het gaat meer om alge-

meen geldende succesfactoren: 

- Individueel maatwerk . Kleinschalig en intensieve (stapsgewijze) begeleiding op maat werkt. Een 

goed voorbeeld hiervan is o.a. het traject ‘Maak werk van je toekomst’, waarbij  de werkbegeleiders  

een goed oog hebben voor de individuele capaciteiten van de potentiele deelnemers (goede selec-

tie). Deze kleinschaligheid stelt overigens eisen aan de manier waarop succesvolle trajecten worden 

opgeschaald. Dit hangt ook nauw samen met het volgende punt. 

- Betrokken en gemotiveerde begeleiders, die uitstralen dat er voor iedereen een geschikte plek is, 

moeite doen om die plekken ook daadwerkelijk te vinden en deelnemers (weer) te laten geloven in 

hun eigen kunnen. Mensen blijken dan vaak meer te kunnen dan ze zelf in eerste instantie denken.   

- Realistisch zelfbeeld. Naast het werken aan zelfvertrouwen en opdoen van (kleine) succeservarin-

gen is het hebben van een realistisch zelfbeeld cruciaal voor doorstroom en stabilisatie. Het gaat  

daarbij om vragen zoals wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik?.  

- Samenwerk ing met zorg en andere partners in het sociaal domein. Kenmerkend voor succesvolle 

interventies is dat er aandacht is voor het wegnemen van belemmeringen en er een nauwe samen-

werking bestaat tussen werk en de overige domeinen. Hiermee zijn de lijnen kort, de interventies  

beter passend en daarmee effectiever en duurzamer. 

- Aansprekend werk , zoals bij Roads, Cre8 en Rambler, en werkervaring opdoen bij echte werkge-

vers, zoals bij IPS, de pilot Doorstroomtrajecten en de voormalige Externe begeleiding van W&R. 

 

De genoemde succesfactoren hebben een positief effect op de baten. Voor het maatschappelijk rende-

ment moeten de kosten hier uiteraard nog tegenover gezet worden. Daarbij geldt dat hoge kosten ge-

rechtvaardigd zijn als er hoge baten tegenover staan. Ook kost werken met ‘professionele’ vrijwilligers  

relatief weinig en leidt dus sneller tot een positief maatschappelijk rendement.  

De verdeling van de baten verschilt wel per doelgroep 

Voor de gemeente zijn vooral die trajecten lucratief die doorstroom uit de uitkering én (dure) zorg reali-

seren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij doorstroom uit de (arbeidsmatige) dagbesteding.  Voor trajecten,  

waarbij wordt voorkomen dat schooluitval ook leidt tot maatschappelijke uitval, zijn jongeren zelf de 

grootste baathebbers. De gemeente profiteert vaak op langere termijn door voorkomen uitkeringslasten 

en zorgkosten. Voor trajecten uit de Activeringsimpuls is de belangrijkste baat een toename van kwaliteit 

van leven. Aandachtspunt daarbij is de vraag wat de betalingsbereidheid is voor deze kwalitatieve winst. 

Op dit moment zijn hier geen landelijke normen voor waardoor de MKBA op dit punt geen eenduidige 

uitkomst geeft. Wel is het mogelijk om (soortgelijke) interventies onderling te vergelijken en daarmee 

besluitvorming (en verbeterpunten) te onderbouwen. 
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Sleutels tot succes voor het continuüm van dagbesteding naar werk  

Zoals gesteld zijn de gevonden werkzame ingrediënten voor effectieve re-integratie interventies niet  

persé nieuwe inzichten. Ook zijn het niet allemaal nieuwe interventies  - er gebeurt immers al heel veel 

in onder meer de stadsdelen, bij W&R en in het domein zorg. De potentiële meerwaarde van het pro-

gramma Meedoen Werkt en het inrichten van een continuüm van dagbesteding naar werk zit dan ook 

niet zozeer in het stimuleren van nieuwe interventies, maar vooral in het leggen van verbindingen, zowel 

organisatorisch als financieel, tussen de verschillende domeinen. Tussen werk en zorg (zoals in Maak 

Werk van je Toekomst en IPS), tussen werk, zorg en jeugd (met bijvoorbeeld de programma’s Voorko-

men Schooluitval en Jeugdwerkeloosheid) en tussen werk en activering (met bijvoorbeeld welzijnsacti-

viteiten in de stadsdelen). Een gezamenlijke investering vanuit de verschillende domeinen ligt daarbij 

voor de hand, gezien de verdeling van de baten. Werk is immers niet alleen een doel maar ook een 

middel tot stabilisatie, herstel en toename in kwaliteit van leven.  

Doork ijk  naar de toekomst 

Traditioneel wordt het continuüm ingedeeld op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt (treden), en de 

voorzieningen die per trede beschikbaar zijn. Maar vanuit maatschappelijk rendement is het logischer 

om de instrumenten om mensen in beweging te brengen te onderscheiden van hun positie, en deze 

positie niet te baseren op de trede-indeling, maar op huidige kosten en potentiële maatschappelijke 

baten. Hieruit volgt onze aanbeveling om af te stappen van gelijke behandeling voor iedereen die in 

eenzelfde trede zit, en in plaats daarvan uit te gaan van oplossingen op maat, die aansluiten bij de 

individuele capaciteiten en wensen van een klant.  

 

Wij adviseren om meer te kijken vanuit een economische bril: neem de huidige kosten en verwachte 

baten ná een traject mee in de afweging welke interventie ingezet gaat worden, hoeveel deze mag 

kosten en voor wie dit wel of niet zinvol is.  

 

 

-0-0-0- 
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I. Betrokkenen 
 

Naam Organisatie 

Bas de Groot Regenbooggroep (pilot doorstroomtrajecten) 

Carmen van der Vecht Rambler 

Maria Nguyen Cre8 

Renske Kastelein Roads – Maak werk van je Toekomst 

Lia Kloes Arkin – IPS 

Nina Nijhoff GGZ InGeest - IPS 

Marcus Jacobs Stadsdeel Nieuw-West 

Zouhair Banouche / Leny Mulder Stadsdeel Zuid 

Mathijs Brinkman / Simone Lamme Stadsdeel Oost 

Tom du Maine Stadsdeel Noord 

Beppechien Bruins Slot Programma Meedoen Werkt 

Annet Tesselaar Programma Meedoen Werkt  

  



 

 

41 

 

II. Netto-uitstroom 

 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nulsituatie DT MWVJT IPS Cre8 Rambler Talentcoach (N) IDL (NW) Bewegen (Z) Happy (O)

Werk 19% 14% 13% 30% 9% 14% 14% 14% 8%

School 0% 0% 0% 8% 6% 0% 0% 0% 0%

Zorg (arbm. dagbest) 27% 59% 16% 7% 7% 0% 0% 0% 0%

Participatietraject 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Re-integratietraject 7% 0% 18% 13% 0% 10% 10% 10% 10%

Vrijwilligerswerk 23% 0% 12% 0% 0% 10% 10% 10% 10%

Collectieve voorziening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%

Niets/uitval 16% 27% 41% 43% 79% 66% 66% 66% 62%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bruto-effecten DT MWVJT IPS Cre8 Rambler Talentcoach (N) IDL (NW) Bewegen (Z) Happy (O)

Werk 24% 36% 23% 33% 11% 20% 19% 20% 3%

School 0% 0% 0% 15% 11% 0% 0% 0% 0%

Zorg (arbm. dagbest) 10% 44% 19% 13% 7% 0% 0% 0% 16%

Participatietraject 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Re-integratietraject 7% 0% 18% 25% 0% 25% 20% 50% 3%

Vrijwilligerswerk 33% 0% 23% 0% 0% 25% 25% 13% 26%

Collectieve voorziening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 5% 26%

Niets/uitval 18% 20% 17% 14% 71% 30% 21% 13% 26%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Netto-effecten DT MWVJT IPS Cre8 Rambler Talentcoach (N) IDL (NW) Bewegen (Z) Happy (O)

Werk 5% 22% 10% 3% 2% 6% 5% 6% 0%

School 0% 0% 0% 8% 6% 0% 0% 0% 0%

Zorg (arbm. dagbest) -17% -15% 3% 6% 0% 0% 0% 0% 16%

Re-integratietraject 0% 0% 0% 13% 0% 15% 10% 40% 0%

Vrijwilligerswerk 10% 0% 12% 0% 0% 15% 15% 3% 16%

Collectieve voorziening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 5% 16%

Niets/uitval 2% -7% -24% -29% -8% -36% -45% -54% -48%
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IV. Basisscenario uitstroom per traject 

1. Basisscenario Doorstroomtrajecten 

Op dit moment nog onduidelijk hoe de uitstroom uit de pilot Doorstroomtrajecten verdeeld zal zijn over 

de verschillende mogelijkheden. Streven is in ieder geval dat 85% het traject afrondt en uitstroomt naar 

werk, vrijwilligerswerk of een vervolgtraject (participatie/re-integratie).  

  

- Voor het berekenen van de baten van meer mensen aan het werk nemen we alleen diegenen mee 

die extra zijn uitgestroomd naar werk als direct gevolg van de interventie (de netto-effectiviteit ).  

Immers, een deel van de mensen was ook zonder deelname aan een traject aan het werk gegaan.  

Om te bepalen hoe groot de kans op werk is in het nulalternatief, hebben we literatuuronderzoek 

gedaan. Daaruit blijkt ten eerste dat de kans op werk in het nulalternatief sterk afhankelijk is van de 

doelgroep die deelneemt. Immers: mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt hebben 

een grotere kans op uitstroom, ook in het nulalternatief, dan mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt32. Het potentiele extra effect van de pilot Doorstroomtrajecten veronderstellen we in 

dit basisscenario op 5%. Dit is afgeleid uit onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integrat ie-

inspanningen bij W&R33. Dit percentage wordt bevestigd door het literatuuronderzoek. In het alge-

meen worden daar netto-effecten voor re-integratie-inspanningen gerapporteerd, die liggen tussen 

de 0 en 5 procentpunt (afhankelijk van doelgroep en type traject). Uit gegevens van WPI is bekend 

dat ongeveer de helft van alle mensen die uitstromen naar full-time aan de slag gaat. Dat nemen 

we hier ook als uitgangspunt. Daarnaast nemen wij aan dat ze het minimumloon gaan verdienen.  

- Zoals eerder gezegd blijkt ongeveer een kwart van de deelnemers afkomstig te zijn uit de arbeids-

matige dagbesteding (27%). We nemen aan dat voor 10% van de deelnemers zal gelden dat door-

stroom naar regulier werk of vrijwilligerswerk niet mogelijk is en dat zij zullen (terug)stromen naar 

arbeidsmatige dagbesteding.  

- Uit gegevens van De Regenboog Groep blijkt dat van de mensen die zijn ingestroomd in de trajecten 

23% al vrijwilligerswerk deed. Dit percentage hanteren we als het nulalternatief en we nemen aan 

dat dit met 10 procentpunt kan stijgen naar 33%.  

- Tot slot nemen we aan dat de doorstroom naar participatie en re-integratie gelijk is aan de nul-

situatie. Hier is de kans op deelname aan een traject gekoppeld aan de trede-indeling van WPI.  

 

  

                                                 
32 Zie o.a. Kok, L. e.a. Kosten en baten van re-integratie; SEO, 2006, Kok, L. e.a. Van bijstand naar w erk in Amsterdam: update; 

SEO 2008, Koning, J de en Gelderblom, A. Effecten van “zachte” kenmerken op de re-integratie van de WWB, WW en AO 

Populatie; SEOR, juli 2007, Spijkerman, M. Effecten re-integratie voor de bijstand, SEOR, juli 2007  en Tempelman, C. e.a. Kosten 

en resultaten van re-integratie; SEO, 2010, Koning, J. de  Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie, 

SEOR en Regioplan, 2014. Het gaat hierbij om de resultaten van longitudinaal onderzoek en het betreft de cumulatieve kans op 

uitstroom in een periode van 2 tot 5 jaar.  
33 MKBA W&R, LPBL, november 2015 
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Figuur 1. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect (100 trajecten) PDT 

 
Bron: WPI / literatuuronderzoek 

2. Basisscenario ‘Maak werk van je toekomst’  

Ook voor ‘Maak werk van je toekomst’ geldt dat nu nog onduidelijk is hoe de uitstroom  van de 11 deel-

nemers verdeeld zal zijn. Op dit moment hebben 3 deelnemers betaald werk (27%), 2 deelnemers lopen 

stage en nog eens 3 zijn uitgevallen of hebben het traject beëindigd. Op basis van literatuuronderzoek 

naar de uitstroomkansen per trede, schatten we dit voor de doelgroep van Maak Werk Van Je Toekomst 

in op zo’n 14 procent34. Het merendeel (60 procent) zou in de nulsituatie in de sociale firma zijn geble-

ven. In overleg met de betrokkenen van de pilot gaan we uit van een uitstroom resultaat van 4 personen 

(36%) in de basisvariant. Het netto-effect is met andere woorden zo’n 22 procent, dat wil zeggen onge-

veer 3 personen extra aan het werk als gevolg van de pilot.  

 

Figuur 2. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect 

 

Bron: WPI / literatuuronderzoek 

3. Basisscenario IPS 

De eerste resultaten zien van de pilot IPS zien er beter uit dan o.b.v. onderzoek verwacht. Om te bepa-

len hoe groot de kans op werk is in het nulalternatief, hebben we literatuuronderzoek gedaan. Op basis 

van de trede-indeling van de deelnemers zou de uitstroomkans zonder IPS zo’n 18 procent zijn35. De 

vraag is of de indeling voldoende representatief en actueel is. Wanneer de trede 3 en 4 hier meer als 

trede 2 te beschouwen zijn, is de uitstroom in de nulsituatie 13 procent36. Dit laatste wordt overigens 

door meerdere studies onderbouwd voor de EPA-doelgroep37. We hanteren dit percentage als nulalter-

natief in het model. 

 

  

                                                 
34 Dit is iets hoger dan de EPA-doelgroep bij IPS (13%) 
35 Zie voetnoot 32 
36 Idem  
37 SCION: Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland en UMCR: Het monitoren van arbeidstoeleiding van mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en gezondheidsproblemen) 

Uitstroom aantallen bruto-effect nul-alt netto-effect netto-effect

werk 24 5% 0%

zorg 10 10% 27% -17% -17%

participatie 8 8% 8% 0% 0%

re-integratie 7 7% 7% 0% 0%

vrijwilligerswerk 33 33% 23% 10% 0%

Uitstroom bruto-effect nul-alt netto-effect

werk 36% 14% 22%

opleiding 0% 0% 0%

zorg 44% 59% -15%

niets/uitval 20% 27% -7%
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Figuur 3. Uitstroom naar werk  IPS, nulalternatief 

 
Bron: SEO, SEOR Regioplan, UMCR, Trimbos 

 

Daarnaast blijkt uit het deelnemersbestand van WPI dat ongeveer 16 procent van de deelnemers een 

vorm van arbeidsmatige dagbesteding had en zo’n 18 procent al in een 

W&R-traject zat voor de start van IPS. Voor het bepalen van het bruto -

effect maken we gebruik van het onderzoek van SCION: 

- 23% heeft na 2,5 jaar een reguliere betaalde baan (met gemiddeld 20 

uur in de week); 

- 19% heeft een vorm van betaald werk (SW, id/wiw); 

- 23% vindt vrijwilligerswerk. 

 

Deze resultaten vertalen we in onderstaande tabel naar een bruto-effect. De tabel laat tevens zien wat  

het verschil is tussen het bruto-effect en het nulalternatief. We rekenen in het model vervolgens met het  

netto-effect. Voor vrijwilligerswerk in de nulsituatie gaan we uit van de helft van het bruto-effect (rond 

de 10%). Dit komt overeen met resultaten uit literatuur38.  

 

Figuur 4. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect 

 

Bron: WPI / literatuuronderzoek 

 

Er is nog weinig bekend over de duur van het werk en over eventuele terugval. Standaard nemen we 

de baten voor 1 jaar mee39. Dit is aan de voorzichtige kant plus onderzoek laat zien dat de uitstroom na 

een IPS-traject duurzamer is dan regulier. In de berekeningen gaan we vooralsnog uit van gemiddeld 2 

jaar. Verder nemen wij aan dat mensen die uitstromen, gemiddeld 20 uur in de week werken en het  

minimumloon gaan verdienen 

  

                                                 
38 ‘Met het oog op de tijd’, SCP, november 2013 en ‘Sociale Samenhang, w at ons bindt en verdeelt’, CBS, november 2015  
39 Divosa: “30% van de uitstroom uit de bijstand, is binnen drie jaar w eer aangewezen op een bijstandsuitkering. Na de eerste 

zes maanden na uitstroom is de herinstroom al 15%. Na een jaar is dat percentage gestegen tot 22%. Na anderhalf à tw ee jaar 

stabiliseert de herinstroom rond de 30%” 
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4/5. Basisscenario uitstroom Cre8 en Rambler 

De Meedoen Werkt trajecten van Cre8 en Rambler in samenwerking met Streetcornerwork zijn in het  

najaar van 2015 van start gegaan. Beide ondernemingen zijn echter al enkele jaren actief met verge-

lijkbare trajecten. We gebruiken de informatie die daarover beschikbaar is als indicator voor de potenti-

ele effecten in het basisscenario.  

 

Door Cre8 werden in de voorgaande jaren de volgende effecten gerealiseerd (zie figuur 5):  

- 33 procent van de deelnemers stroomde uit naar werk. Voor het berekenen van de baten van meer 

mensen aan het werk nemen we alleen diegenen mee die extra zijn uitgestroomd naar regulier werk  

als direct gevolg van de interventie (de netto-effectiviteit). Immers, een deel van de mensen was 

ook zonder deelname aan een traject aan het werk gegaan. Om te bepalen hoe groot de kans op 

werk is in het nulalternatief, hebben we literatuuronderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat van de jonge-

ren met ASS ongeveer 25 tot 30 procent aan het werk is40.  

- Daarnaast ging 15 procent van de jongeren (terug) naar school of een opleiding. Het is onbekend 

welk deel van de jongeren zónder de ondersteuning bij Cre8 weer naar school zou zijn gegaan. In 

de MKBA Voortijdig Schoolverlaten wordt gerekend met een attributie van 50 procent, dat wil zeg-

gen dat de helft van het gevonden effect is toe te rekenen aan de interventie. Dat uitgangspunt  

hanteren we hier ook.  

- 15 procent stroomde uit naar de zorg (hier: arbeidsmatige dagbesteding). Uit het literatuuronder-

zoek blijkt dat dit in het nulalternatief 7 procent is41.  

- 25 procent ging naar een vervolgtraject (re-integratie). Uit de trede-indeling blijkt dat de kans op een 

traject in het nulalternatief ongeveer 15 procent is.  

Voor de overige jongeren geldt dat zij zijn uitgevallen of nog bij Cre8 actief zijn. Overigens is het uit-

gangspunt dat Cre8 en Streetcornerwork jongeren die uitvallen niet ‘los’ laten maar dat zij zorgen voor 

een warme overdracht danwel in contact (proberen te) blijven. 

 

Voor Rambler is over de periode 2014-heden het volgende bekend: 

- Van de 30 jongeren in 2014 startten, stroomden er 2 uit naar werk. In 2015/16 waren dit er 4 van 

de 35. Het bruto-effect is daarmee 11 procent. Bij deze vrij zware doelgroep is dat beter dan het  

nulalternatief van 9 procent uitstroom naar werk42.  

- Eveneens 11 procent van de jongeren ging (terug) naar school of een opleiding. Net als hierboven 

rekenen we met een attributie van 50 procent.  

Van 19 procent van de jongeren is bekend dat zij zijn uitgevallen. Voor de overigen geldt dat zij ook zijn 

uitgevallen of nog bij Rambler actief zijn. Ook hier is het uitgangspunt dat jongeren niet worden losge-

laten.  

 

  

                                                 
40 Bron: Zolderjongens, eindverslag DUET, betere kansen voor jongeren met ASS, juni 2013  en autismecentrum.  
41 Bron Zolderjongens. 
42 MKBA Werk en Re-integratie, LPBL, 2015. Zie het onderdeel ‘Jongeren Doen’ 
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Figuur 5. Uitstroom Cre8 en Rambler: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect. 

 

Bron: overzichten Cre8 en Rambler en literatuuronderzoek 

 

Uit gegevens van het Jongerenloket is bekend dat ongeveer tweederde deel van de jongeren parttime 

gaat werken. Dat nemen we hier ook als uitgangspunt. Daarnaast nemen wij aan dat ze het minimum-

loon gaan verdienen.  

6. Basisscenario Talentcoach 

Omdat het project Talentcoach al enkele jaren bestaat gebruiken we de eerder behaalde resultaten voor 

het construeren van het basisscenario.  

  

- Uit de evaluatie blijkt dat in 2015 20 procent van de deelnemers van Talentcoach uitstroomde naar 

betaald werk. Voor de doelgroep van Talentcoach bedraagt de kans op uitstroom in het nulalterna-

tief, op basis van de trede-indeling 14 procent (zie figuur 6)43. Dat komt overeen met een netto-

effect van 6 procent. Uit gegevens van WPI is bekend dat ongeveer de helft van alle mensen die 

uitstromen naar werk, fulltime aan de slag gaat. Dat nemen we hier ook als uitgangspunt.  

- De uitstroom naar een opleiding c.q. vervolgtraject was in 2015 25 procent. Op basis van de trede-

indeling zou dit in het nulalternatief 10 procent zijn. Het netto-effect is daarmee 15 procent.  

- Tot slot blijkt uit de resultaten van 2015 dat 25 procent van de deelnemers uitstroomt naar vrijwill i-

gerswerk. Uit onderzoek van het SCP en het CBS is bekend dat ongeveer 20 procent van de be-

volking regelmatig vrijwilligerswerk doet, maar dat dit aandeel substantieel lager is de laagste inko-

mensgroepen en in verstedelijkte gebieden44. We rekenen daarom in het nulalternatief met 10 pro-

cent vrijwilligerswerk.  

 

Figuur 6. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect 

 

Bron: eindrapportage Talentcoach Amsterdam 2015 / literatuuronderzoek 

 

 

  

                                                 
43 Zie voetnoot 32 
44 ‘Met het oog op de tijd’, SCP, november 2013 en ‘Sociale Samenhang, w at ons bindt en verdeelt’, CBS, november 2015 

2014 2015 bruto-effect nul-alt netto-effect 2014 2015/16 bruto-effect nul-alt netto-effect

instroom 25 37 30 35

werk 7 9 33% 30% 3% 2 4 11% 9% 2%

opleiding 3 4 15% 7% 7% 3 4 11% 6% 6%

zorg 3 3 13% 7% 6%

vervolgtraject 6 6 25% 15% 10%

uitval 3 4 15% 8 4 19%

nog in traject/onbekend 3 11 17 23

Uitstroom Cre8 Uitstroom Rambler

Evaluatie Talentcoach 2015 aantal bruto nulalt netto-eff

Naar werk 2 20% 14% 6%

Re-integratietraject 2,5 25% 10% 0%

Vrijwilligerswerk 2,5 25% 10% 15%

Naar niets (uitval) 3 30%
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7. Basisscenario Interventie Doorlopende Leerlijn 

De IDL-trajecten zijn gestart in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Het basisscenario is als 

volgt tot stand gekomen: 

  

- Voor de doelgroep van de Interventie Doorlopende Leerlijn bedraagt de kans op uitstroom in het  

nulalternatief, op basis van de trede-indeling 14 procent 45. Op basis van ervaringen elders (trajecten 

Verkeersregelaars, Gastheren en trajecten W&R) 46 is te verwachten dat het netto-effect van IDL 

tussen de 0 en 10% ligt. Het potentiële extra effect veronderstellen we daarom op 5 procent in het  

basisscenario. Uit gegevens van WPI is bekend dat ongeveer de helft van alle mensen die uitstro-

men naar werk, fulltime aan de slag gaat. Dat nemen we hier ook als uitgangspunt.  

- Tijdens de EffectenArena werd aangegeven dat uitstroom naar een vervolgtraject bij W&R alleen 

dan wordt ingezet als er een reële kans van slagen is. Op basis van de trede-indeling is de kans op 

een traject in het nulalternatief 10 procent – we veronderstellen deze kans na een IDL-traject 20 

procent.  

- We nemen aan dat 25 procent van de deelnemers uitstroomt naar vrijwilligerswerk. De aanbieders  

zetten hier immers vrij stevig op in. Conform het onderzoek van SCP en CBS rekenen we in het  

nulalternatief met 10 procent vrijwilligerswerk47.  

- Twee van de vijf aanbieders zijn organisaties die een breed aanbod van collectieve voorzieningen 

in de wijk hebben. We nemen daarom aan dat het mogelijk is om tenminste 15 procent van de 

deelnemers uit te laten stromen naar activering via dit voorzieningenaanbod.  

 

Figuur 7. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect (bij 160 trajecten) 

 

Bron: WPI / literatuuronderzoek 

8. Basisscenario Beweging naar Werk 

Beweging naar werk heeft als doelstelling dat 50 procent uitstroomt naar werk of een vervolgtraj ec t  

(W&R)48. Omdat de interventie al langer loopt gebruiken we de resultaten tot nu toe voor het construeren 

van een aannemelijk  basisscenario voor de uitstroom.  

  

- Tijdens de EffectenArena werd aangegeven dat de uitstroom naar werk na de training tussen de 15 

en 25 procent ligt. Voor de doelgroep van de training ‘Beweging naar Werk’ bedraagt de kans op 

uitstroom in het nulalternatief, op basis van de trede-indeling 14 procent49. Het potentiële extra effect  

van de training is daarom 5 procent in het basisscenario. Dit is vergelijkbaar met uitkomsten uit 

                                                 
45 Zie voetnoot 32 
46 MKBA W&R, LPBL, november 2015 en Quick-scan kosten-baten analyses interventies Nieuw -West, LPBL, nog niet gepubli-

ceerd 
47 ‘Met het oog op de tijd’, SCP, november 2013 en ‘Sociale Samenhang, w at ons bindt en verdeelt’, CBS, november 2015 
48 Bron: Activeringsplan Impuls Trede 1 & 2, stadsdeel Zuid, versie 30 juli 2015 
49Zie voetnoot 32 

aantal bruto nulalt netto-eff

Naar werk 30 19% 14% 5%

Re-integratietraject 32 20% 10% 10%

Vrijwilligerswerk 40 25% 10% 15%

Collectieve voorziening 24 15% 0% 15%

Naar niets (uitval) 34 21%
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onderzoek naar de netto-effectiviteit van re-integratie-inspanningen bij W&R en de bevindingen uit 

de literatuur50. Uit gegevens van WPI is bekend dat ongeveer de helft van alle mensen die uitstro-

men naar werk, fulltime aan de slag gaat. Dat nemen we hier ook als uitgangspunt.  

- Tijdens de EffectenArena werd aangegeven dat ongeveer 50 procent van de deelnemers uitstroomt 

naar een vervolgtraject bij W&R. Op basis van de trede-indeling is de kans op een traject in het  

nulalternatief 10 procent - de extra kans is dus 40 procent. Overigens blijkt uit het databestand van 

WPI dat ongeveer een derde van deze doorstroom al in de beginfase uitvalt bij W&R. In de bereke-

ning van de kosten en baten houden we daar rekening mee.  

Eveneens tijdens de workshop EffectenArena werd duidelijk dat ongeveer 5 procent van de deel-

nemers doorstroomt naar een activeringstraject in de wijk van Actenz.  

- Tot slot nemen we aan dat de overige 25 procent van de deelnemers uitstroomt naar vrijwilligers-

werk of uitvalt (gelijkelijk verdeeld over beide opties). Op basis van het onderzoek van het SCP en 

het CBS rekenen we in het nulalternatief met 10 procent vrijwilligerswerk51. 

 

Figuur 8. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect (aantallen bij 94 trajecten) 

 

Bron: WPI / literatuuronderzoek 

9. Basisscenario Happy in Oost 

Het basisscenario is geconstrueerd op grond van de projectresultaten tot juli 2016.  

 

- Uitstroom naar werk is geen expliciete doelstelling van Happy in Oost. Tot nu toe is één persoon 

daadwerkelijk uitgestroomd (een bruto-effect van 3 procent). Voor de doelgroep van Happy in Oost 

is de kans op uitstroom naar werk in het nulalternatief 8 procent52. Dit is gebaseerd op de trede-

indeling en de wetenschap dat mensen met GGZ-problematiek een relatief lagere kans hebben op 

werk53. We rekenen met een netto-effect van 0 procent.  

- De doelgroep betreft mensen die zelf (nog) niet de weg hadden gevonden naar de GGZ-zorg (PuntP 

of andere aanbieders). Doelstelling was om 10 procent extra doorgeleidingen naar deze vorm van 

(ambulante) zorg te realiseren. Tot nu toe zijn echter 5 mensen doorverwezen (16 procent).  

                                                 
50 MKBA W&R, LPBL, november 2015 
51 ‘Met het oog op de tijd’, SCP, november 2013 en ‘Sociale Samenhang, w at ons bindt en verdeelt’, CBS, november 2015 
52 Zie voetnoot 32 
53 Voor trede 2 is de uitstroomkans in het nulalternatief 14%. Voor mensen met een ernstige GGZ-beperking w ordt ingeschat dat 

de uitstroomkans 1/3 is van de kans van ‘reguliere’ uitkeringsgerechtigden (SCION: Effectiviteit van individuele plaatsing en steun 

in NederlandUMCR: Het monitoren van arbeidstoeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en gezondheids-

problemen), 60% van de deelnemers voldoet hier (min of meer) aan.   

aantal bruto nulalt netto-eff

Naar werk 19 20% 14% 6%

Re-integratietraject 47 50% 10% 40%

Vrijwilligerswerk 12 13% 10% 3%

Collectieve voorziening 5 5% 0% 5%

Naar niets (uitval) 12 13%
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- Gegeven de trede-indeling is de kans op een re-integratie of participatietraject in het nulalternatief 

ongeveer 10 procent54. In het projectplan wordt een doelstelling van 5 procent gehanteerd, inmid-

dels is één persoon daadwerkelijk aan een opleiding begonnen (3 procent), wat een netto-effec t  

van nul oplevert.   

- De centrale doelstelling in het projectplan Oost Actief is dat 70 procent van de deelnemers na afloop 

actief gaat participeren. Hoewel de trajecten nog niet zijn afgerond, komen de voorlopige resultaten 

hier al wel in de buurt: naast de uitstroom naar werk en opleiding, is 52 procent van de deelnemers 

al actief vrijwilliger, maakt gebruik van collectieve voorzieningen of maakt deel uit van een buurtini-

tiatief55. Conform het onderzoek van SCP en CBS rekenen we daarom in het nulalternatief met 10 

procent vrijwilligerswerk56. 

 

Figuur 9. Uitstroom: bruto-effect, nulalternatief en netto-effect 

 

Bron: projectplan Oost Actief II / verslag resultaten Oost Actief II en literatuuronderzoek 

 

 

 

-0-0-0- 

  

                                                 
54 Dit blijkt ook uit de gegevens uit RAAK: 11% van de deelnemers had eerder ondersteuning door W&R 
55 Gecorrigeerd voor overlap in het overzicht van de resultaten tot nu toe 
56 ‘Met het oog op de tijd’, SCP, november 2013 en ‘Sociale Samenhang, w at ons bindt en verdeelt’, CBS, november 2015 

aantal bruto nulalt netto-eff

Naar werk 1 3% 8% 0%

Naar zorg 5 16% 0% 16%

Re-integratietraject 1 3% 10% 0%

Vrijwilligerswerk 8 26% 10% 16%

Collectieve voorziening 8 26% 10% 16%

Naar niets (uitval) 8 26%
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V. Effectenschema en toelichting per traject 

1. Effecten Doorstroomtrajecten 

De pilot Doorstroomtrajecten heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-

bijeenkomst op 21 maart 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 1. Verwachte effecten van de pilot Doorstroomtrajecten in beeld 

 

Bron: LPBL 

 

De pilot Doorstroomtrajecten heeft op hoofdlijnen drie directe effecten (A tot en met C):  

A. In het traject worden deelnemers geholpen met het wegnemen van belemmeringen bij het (meer) 

participeren in de samenleving of het uitstromen naar werk. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld moti-

vatie en een realistisch zelfbeeld. Mede door het invullen en bespreken van het INVRA-instrument  

zijn deelnemers beter in staat om een inschatting te maken van hun eigen capaciteiten. Waar nodig 

verwijzen begeleiders door naar of werken samen met andere hulpverleners (bijv. schuldhulp). Op 

deze manier wordt de kans op uitstroom naar (begeleid) werk, vrijwilligerswerk of een vervolgtraj ec t  

vergroot. Uitstroom naar diverse vormen van werk leidt vervolgens tot productiviteitswinst, die zich 

vertaalt in minder uitkeringen en een hoger inkomen voor de deelnemer. Ook doen mensen die 

werken gemiddeld een lager beroep op zorg en ondersteuning en hebben zij een hogere kwaliteit 

van leven: hun mentale en fysieke gezondheid is beter57. Tot slot heeft dit een positieve invloed op 

eventuele kinderen in het gezin: zij groeien op in een stabielere omgeving.  

B. De kandidaten werken tijdens hun deelname op een gestructureerde manier aan diverse (werkne-

mers)vaardigheden58. Zaken als op tijd komen, afspraken nakomen en communiceren met collega’s  

en leidinggevenden. Daarbij doet een deelnemer concreet werkervaring op, ze kunnen soms meer 

dan zij zelf dachten. Dat leidt tot een positiever zelfbeeld en tot succeservaringen, waar het soms 

jarenlang aan ontbroken heeft. Er ontstaat meer zelfvertrouwen en dus meer kwaliteit van leven.  

Het vergroten van de vaardigheden leidt daarnaast tot een vergroting van de kans op uitstroom naar 

                                                 
57 Zie o.m. SEO, Kosten en resultaten van re-integratie, 2010 en TNO, Maatschappelijke kosten en baten van activering, 2006 
58 Op basis van INVRA 
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(begeleid) werk of naar andere vormen van participatie en re-integratie. Tijdens de Arena werd 

hierbij wel een belangrijke kanttekening geplaatst. Voor met name de GGZ-doelgroep die eerst naar 

de arbeidsmatige dagbesteding ging, is de overstap naar een andere trajectvorm behoorlijk span-

nend. Voor veel van hen is de zekerheid die zij hebben in de dagbesteding en/of de uitkering heel 

belangrijk en roept een overgang naar iets nieuws (te) veel onzekerheid op, bijvoorbeeld over 

nieuwe contacten, een nieuwe structuur en over behoud van inkomen.  

C. Gedurende hun deelname hebben de kandidaten een zinvolle daginvulling: ze participeren en leve-

ren een concrete bijdrage op hun leerwerkplek. Naast zingeving leidt het meedoen in een bedrijf of 

organisatie ook tot een vermindering van (sociaal) isolement en meer structuur. Voor meer kwets-

bare deelnemers, met name met psychische beperkingen, kan deze daginvulling bijdragen aan het  

voorkomen van escalatie (en daarmee gepaard gaande zorgkosten). Tot slot zou een klein deel van 

de doelgroep zonder daginvulling overlast veroorzaken op straat.  

2. Effecten Maak Werk Van Je Toekomst’  

De pilot ‘Maak Werk Van Je Toekomst’ heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een 

Arena-bijeenkomst op 22 maart 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 2. Verwachte effecten van de pilot ‘Maak Werk Van Je Toekomst’ in beeld 

 

Bron: LPBL 

 

De pilot heeft op hoofdlijnen vier directe effecten (A tot en met D). Kort samengevat:  

A. Het aanmelden voor het traject ‘Maak Werk Van Je Toekomst’ betekent op de eerste plaats het  

afronden van de arbeidsmatige dagbesteding. Dit zou voor de klant (op korte termijn) negatieve 

gevolgen hebben:  

- minder inkomsten aangezien de vrijwilligersbijdrage komt te vervallen;  

- meer onzekerheden - het loslaten van de vertrouwde omgeving en zorgen over het toekom-

stige inkomen - waardoor de kans op terugval of escalatie kan toenemen;  

- vermindering van de signaleringsfunctie, doordat (in het oorspronkelijke plan) geen of nau-

welijks capaciteit geraamd was voor de werkbegeleider om te blijven ondersteunen en te 

begeleiden.  

Om deze reden heeft Roads besloten om de huidige werkwijze inclusief de vergoedingen voor de 

deelnemers die actief zijn in een sociale firma in stand te houden. In prakti jk treden de negatieve 
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effecten niet op. Wel vallen de kosten nu, zoals gezegd, bij de organisatie. Daarnaast werd tijdens 

de Arena genoemd dat de beste mensen uit de sociale firma’s vertrekken. Dit heeft gevolgen voor 

de bedrijfsvoering van de firma’s. 

B. In het traject starten de deelnemers, op basis van het persoonlijke plan, met het vergroten van de 

vaardigheden. De stappen die gezet worden zijn gericht op het verkrijgen van een positieve erva-

ring. Het is zaak om te werken met realistische verwachtingen en successen te vieren (als mijlpaal).  

De succeservaringen dragen bij aan het vergroten van de eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor 

neemt de mentale gezondheid en de kwaliteit van leven toe van de klanten. Tevens helpt dit bij het  

zetten van de laatste stap naar een vaste baan: het werken in een gezonde omgeving, waar niet  

uitgegaan wordt van de ziekte of het probleem, maar de mens zelf centraal staat. Dit alles resulteert  

ook in een positief effect op stabilisatie en voorkomen terugval.  

C. Centraal in de begeleiding staat dat de deelnemers die stappen zetten waar zij op dat moment aan 

toe zijn. Dit leidt tot hierboven genoemde effecten (B). 

D. De laatste stap is de plaatsing bij een passende werkgever. Het werken in een niet GGZ-wereld 

draagt op zichzelf ook bij aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen, mits in een goede omgeving 

die past bij de capaciteiten van de deelnemers. Naast de positieve effecten op de mentale gezond-

heid leidt het hebben van betaald werk ook tot meer productiviteit. En hierdoor minder uitkerings-

lasten en meer inkomen voor de deelnemer. 

3. Effecten IPS 

Een IPS-traject heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-bijeenkomst op 

14 april 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 3. Beoogde effecten van IPS in beeld 

 

Bron: LPBL 
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De pilot heeft op hoofdlijnen vier directe effecten (A tot en met D). Kort samengevat:  

A. Voor de klant met een actieve werkwens wordt meteen een passende werkplek op maat gezocht. 

Dit leidt direct tot productiewaarde tijdens het IPS-traject en daarmee tot minder uitkeringslasten en 

mogelijk, afhankelijk van het aantal contracturen, meer inkomen voor de klant. Belangrijker is mis-

schien wel het effect op de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. De problemen met de mentale 

gezondheid verschuiven qua aandacht meer naar de achtergrond, waardoor het ‘gewoon mens zijn 

tussen de mensen’ meer naar voren komt. Dit heeft een positieve uitwerking op het herstel en de 

stabilisatie. Beide leiden tot meer kwaliteit van leven voor de klant. Daarnaast zijn er voor het net-

werk van de klant effecten zichtbaar. Er wordt meer gebruik gemaakt van en samengewerkt met de 

direct betrokkenen om zo tot een positieve ervaring te komen en om mogelijke negatieve invloeden 

te beperken. Een direct plaatsing leidt dan ook mogelijk tot minder (over)belasting van dit netwerk. 

B. Door de inbedding van de IPS-begeleider in het FACT-team zijn de lijnen kort. Dit draagt bij aan het  

herstel. Daar waar in de oude werkwijze aandacht voor werk vaak volgend was op de behandeling,  

vinden deze nu gelijktijdig plaats. Een verandering in een van de leefgebieden die van invloed kan 

zijn op een ander wordt eerder gesignaleerd, b.v. een verandering in medicijngebruik of een veran-

dering in meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Dit draagt bij aan een verminderde kans op 

terugval en/of escalatie met de daarbij behorende maatschappelijke (zorg)kosten, denk aan 2e lijns 

GGZ-zorg, opname, huisuitzetting en eventueel kosten politie en justitie. Naast deze financiële ba-

ten zijn er mogelijk ook immateriële baten door een vermindering van overlast in de buurt.  

C. Doordat de wensen van de klant centraal staan zijn de gevonden werkplekken vaak passender bij 

de klant dan bij traditionele arbeidsbemiddeling. Dit heeft een positief effect op de duurzaamheid 

van de uitstroom naar werk. Mensen behouden langer hun werk. Overigens wordt dit effect onder-

steund door een uitgevoerde effectmeting. De duurzaamheid van de plaatsing heeft positieve effec-

ten op de productiviteit, kwaliteit van leven en de stabiliteit van de klanten. 

D. Het actief werven van nieuwe (potentiële) reguliere werkgevers draagt bij aan een verhoging van 

het maatschappelijk draagvlak voor de doelgroep. De doelgroep gaat meer meedoen, wordt zicht-

baarder waardoor meer begrip ontstaat (anti-stigmatiserend). Ook kan een kruisbestuiving optreden 

waardoor meer mogelijkheden en plekken ontstaan bij andere werkgevers (spin-off). Daarbij zijn 

tijdens de Arena een paar cruciale randvoorwaarden voor succes benoemd. Werkgevers vinden het  

risico vaak te groot door het afschaffen van de no-riskpolis en de strikte eisen van het doelgroepen-

register, waardoor mensen niet in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. De cliënt ervaart  

ook onzekerheden en is bang om, bij terugval, weer door allerlei procedures bij het aanvragen van 

de uitkering te moeten. Het opschorten van de uitkering, een proefplaatsing of stage zouden kunnen 

helpen. Verder spreekt voor zich dat een goede afstemming, samenwerking en aansluiting met het  

WerkgeverServicePunt (WSP) ook een belangrijke voorwaarde is. 

4/5. Effecten Cre8/Rambler 

De trajecten bij Cre8/Rambler en Streetcornerwork hebben een aantal beoogde effecten. Deze zijn on-

derzocht in een Arena-bijeenkomst op 17 maart 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  
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Figuur 4/5. Verwachte effecten van trajecten Rambler/Cre8 i.s.m. Streetcornerwork  

 

Bron: LPBL 

 

De trajecten hebben op hoofdlijnen vier beoogde directe effecten (A tot en met D). Kort samengevat:  

A. Beide sociale ondernemingen zijn gevestigd in het Centrum van Amsterdam (Cre8 op de Heren-

gracht en binnenkort op het Marineterrein en Rambler op de Zeedijk). Die locaties passen bij de 

uitstraling van beide bedrijven: jong en hip. Dat leidt tot een positieve (eerste) indruk voor jongeren 

en het gevoel daar graag bij te willen horen. Dat leidt tot minder uitval tijdens het traject.  

B. Door de geïntegreerde opzet van werken/leren en psychosociale begeleiding in één traject en op 

één locatie zijn de lijnen tussen werk en zorg heel kort. Dat leidt tot zorg en ondersteuning die beter 

op maat en dus effectiever is. Daardoor kunnen escalaties en de daarbij behorende maatschappe-

lijke kosten voor zorg worden voorkomen. Daarnaast draagt de betere ondersteuning naar verwach-

ting bij aan een grotere kans op succesvolle uitstroom (terug) naar school of naar werk. Uitstroom 

naar school of werk leidt vervolgens tot productiviteitswinst, die zich vertaalt in minder uitkeringen 

en een hoger inkomen voor de deelnemer. Ook doen mensen die werken gemiddeld een lager 

beroep op zorg en ondersteuning en hebben zij een hogere kwaliteit van leven: hun mentale en 

fysieke gezondheid is beter. 

C. De deelnemers doen tijdens het traject (werknemers)vaardigheden op. Zaken als op tijd komen, 

afspraken nakomen en communiceren met collega’s en leidinggevenden. Het opdoen van succes-

ervaringen is één van de doelstellingen van de trajecten, bijvoorbeeld het min of meer zelfstandig 

afronden van kleine creatieve projecten. Jongeren die over het algemeen in hun leven weinig heb-

ben om trots op zijn, doen op deze manier eigenwaarde en zelfvertrouwen op. Dit draagt ook bij 

aan een versterking van familierelaties en sociale netwerken: jongeren zijn trots en nemen familie 

en vrienden mee naar de werkplaats. Ook de concrete werkervaring draagt bij aan het zelfvert rou-

wen. Het leren van vaardigheden en het opdoen van ervaring vergroten beide de kans op uitstroom 

naar regulier werk of (terug) naar school.  

D. Gedurende hun deelname hebben de jongeren een zinvolle daginvulling: ze participeren en leveren 

een concrete bijdrage aan het maken van tastbare producten. Voor meer kwetsbare deelnemers,  
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met name met psychische beperkingen, kan deze daginvulling bijdragen aan het voorkomen van 

escalatie (en daarmee gepaard gaande zorgkosten). Tot slot geldt voor een klein deel van de doel-

groep dat zij zonder daginvulling op straat zouden hangen en daar criminaliteit en overlast zouden 

veroorzaken.  

6. Effecten Talentcoach 

Inzet van Talentcoach heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-bijeen-

komst op 18 april 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 6. Verwachte effecten van Talentcoach in beeld 

 

Bron: LPBL 

 

Talentcoach heeft op hoofdlijnen vier verwachte directe effecten (A tot en met D). Kort samengevat:  

A. In de eerste plaats wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Met ondersteu-

ning van de coaches krijgen zij meer inzicht in eigen talenten, capaciteiten en ontwikkelpunten. Ze 

werken daarnaast actief aan het (weer) opbouwen van een netwerk. In de coaching staan eigen 

kracht en zelfredzaamheid centraal. Deelnemers geven na afloop aan dat zij meer structuur in hun 

leven hebben en dat hun communicatieve en sociale vaardigheden zijn versterkt. Deze benadering 

leidt tot meer gevoel van eigenwaarde en meer zelfvertrouwen. De kwaliteit van leven van de deel-

nemers neemt hierdoor toe.  

B. In het traject motiveert de coach de deelnemers om te zoeken naar vrijwilligerswerk, een opleiding 

of regulier werk en ondersteunt hier ook bij. Uitstroom naar (vrijwilligers)werk of een opleiding leidt  

vervolgens tot productiviteitswinst, die zich vertaalt in minder uitkeringen en een hoger inkomen 

voor de deelnemer. Ook doen mensen die werken gemiddeld een lager beroep op zorg en onder-

steuning en hebben zij een hogere kwaliteit van leven: hun mentale en fysieke gezondheid is beter.  

Tot slot heeft dit een positieve invloed op eventuele kinderen in het gezin: zij groeien op in een 

stabielere omgeving.  
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C. Ook voor de vrijwillige coaches zijn er positieve effecten. Deze mensen investeren hun tijd, maar 

halen over het algemeen ook veel voldoening en zingeving uit hun bijdrage. Voor een deel van de 

coaches biedt het project tevens de kans om werkervaring op te doen in hun (nieuwe) vakgebied.  

Overigens werd tijdens de EffectenArena aangegeven dat vrijwilligers geen vrijelijk inzetbaar be-

leidsinstrument zijn. Dé vrijwilliger bestaat niet. Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar eigen afweging 

in wat de investering is en wat het hem of haar oplevert.  

D. Tot slot vergroot het project de kennis en ervaring van de klantmanagers. Waar zij in de dagelijkse 

praktijk moeten werken met een caseload van 250 klanten, krijgen zij nu de kans om naar buiten 

te gaan en ‘mee te kijken’ met een hele andere klantbenadering. Dat leidt tot meer werkplezier,  

maar ook tot meer kennis van het klantenbestand en mogelijk tot een effectievere klantbenadering.   

7. Effecten Interventie Doorlopende Leerlijn 

De Interventie Doorlopende Leerlijn heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een 

workshop EffectenArena op 13 mei 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 7. Verwachte effecten van de Interventie Doorlopende Leerlijn in beeld 

 

Bron: LPBL 

 

De Interventie Doorlopende Leerlijn heeft op hoofdlijnen de volgende effecten:  

A. In de eerste plaats wordt, met name in de empowermentmodule, gewerkt aan de persoonlijke ont-

wikkeling van deelnemers. Deelnemers krijgen een reëel zelfbeeld en gaan aan de slag met vragen 

als wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? De begeleiders combineren de groepsbijeenkomsten met 

veel individuele aandacht voor bijvoorbeeld problemen die te gevoelig zijn om in te brengen in de 

groep. Deelnemers voelen zich gezien doordat er echt geluisterd wordt, ze voelen dat ze belangrijk  

zijn en mee mogen doen. Mensen worden gestimuleerd om nieuwe ervaringen op te doen en suc-

cessen worden benoemd. De deelnemers worden zelfbewuster, krijgen meer gevoel van eigen-

waarde en meer zelfvertrouwen. De kwaliteit van leven neemt hierdoor toe.  
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B. In het traject worden deelnemers geholpen met het vergroten van hun vaardigheden. Daarbij kan 

worden gedacht aan taal- en computervaardigheden, maar ook solliciteren, gesprekken voeren en 

werknemersvaardigheden. Waar nodig verwijzen begeleiders door naar of werken samen met an-

dere hulpverleners (bijv. schuldhulp). Door het vergroten van vaardigheden wordt de kans op uit-

stroom naar vrijwilligerswerk, een vervolgtraject of regulier werk vergroot. Een warme overdracht  

staat daarbij centraal. Uitstroom naar diverse vormen van werk leidt vervolgens tot productiviteits -

winst, die zich vertaalt in minder uitkeringen en een hoger inkomen voor de deelnemer. Ook doen 

mensen die werken gemiddeld een lager beroep op zorg en ondersteuning en hebben zij een ho-

gere kwaliteit van leven: hun mentale en fysieke gezondheid is beter. Tot slot heeft dit een positieve 

invloed op eventuele kinderen in het gezin: zij groeien op in een stabielere omgeving.  

C. Gedurende hun deelname hebben de kandidaten een zinvolle daginvulling: ze werken aan zichzelf 

en participeren (met name tijdens de tweede module: actief in de wijk). Dit leidt niet alleen tot een 

productiewaarde voor de organisatie die de stageplek levert, maar dit ‘meedoen’ zorgt ook voor 

zingeving, een vermindering van (sociaal) isolement en meer structuur. Voor meer kwetsbare deel-

nemers kan de daginvulling bijdragen aan het voorkomen van escalatie (en daarmee gepaard 

gaande zorgkosten). Verder zou een klein deel van de doelgroep zonder daginvulling overlast ver-

oorzaken op straat.  

D. Tot slot vergroot het project de kennis en ervaring van de klantmanagers. Waar zij in de dagelijkse 

praktijk moeten werken met een caseload van 250 klanten, krijgen zij nu de kans om, via de klant-

rapportages, een deel van hun doelgroep veel beter in beeld te krijgen. Dat leidt tot meer kennis  

van het klantenbestand en mogelijk tot een effectievere klantbenadering. De deelnemende organi-

saties geven daarnaast aan dat zij, door de opzet van het project (met ruimte voor onderlinge uit-

wisseling), veel van elkaar leren en zo hun klanten effectiever kunnen ondersteunen.  

8. Effecten Beweging naar Werk 

De training ‘Beweging naar Werk’ heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een 

Arena-bijeenkomst op 23 mei 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

Figuur 8. Verwachte effecten van de training Beweging naar Werk in beeld 
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De training Beweging naar Werk heeft op hoofdlijnen vier verwachte directe effecten (A tot en met D).  

A. In de eerste plaats wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers, zowel in het  

sportieve deel als in het theoretische deel. Deelnemers krijgen een reëel zelfbeeld (wie ben ik, wat  

wil ik en wat kan ik), behalen sportieve doelen en werken actief aan het opbouwen van een netwerk.  

In een groep hieraan werken is voor de meesten in het begin onwennig, maar werkt op den duur 

juist versterkend: “ik sta hier niet alleen in”. De trainers combineren dit met veel individuele aandacht  

voor bijvoorbeeld problemen die te gevoelig zijn om in de groep te gooien. Zij stralen uit dat de 

deelnemers meer kunnen dan zij zelf denken en dat veranderingen van binnenuit komen. Deze 

benadering, het ‘nieuwe’ zelfbeeld en het netwerk leiden tot meer gevoel van eigenwaarde en meer 

zelfvertrouwen. De kwaliteit van leven neemt hierdoor toe.  

B. In het traject worden deelnemers geholpen met het vergroten van hun vaardigheden, zowel  op het  

gebied van participatie en werk als op het gebied van armoede. Waar nodig verwijzen begeleiders  

door naar of werken samen met andere hulpverleners (bijv. schuldhulp). Er ontstaat meer zelfver-

trouwen en dus meer kwaliteit van leven. Door het vergroten van vaardigheden en het werken aan 

realistische zelfbeeld wordt de kans op uitstroom naar vrijwilligerswerk, een vervolgtraject of regulier 

werk vergroot. Een warme overdracht staat daarbij centraal. Uitstroom naar diverse vormen van 

werk leidt vervolgens tot productiviteitswinst, die z ich vertaalt in minder uitkeringen en een hoger 

inkomen voor de deelnemer. Ook doen mensen die werken gemiddeld een lager beroep op zorg en 

ondersteuning en hebben zij een hogere kwaliteit van leven: hun mentale en fysieke gezondheid is 

beter. Tot slot heeft dit een positieve invloed op eventuele kinderen in het gezin: zij groeien op in 

een stabielere omgeving.  

C. Gedurende hun deelname hebben de kandidaten een zinvolle daginvulling: ze participeren en wer-

ken aan zichzelf. Naast zingeving leidt dit ‘meedoen’ ook tot een vermindering van (sociaal) isole-

ment en meer structuur. Voor meer kwetsbare deelnemers, met name met psychische beperkingen,  

kan deze daginvulling bijdragen aan het voorkomen van escalatie (en daarmee gepaard gaande 

zorgkosten). Tot slot zou een klein deel van de doelgroep (met name bij de mannen) zonder dagin-

vulling overlast veroorzaken op straat.  

D. Gedurende de sporturen in het programma wordt intensief gewerkt aan het (duurzaam) bevorderen 

van een gezonde leefstijl. Dit heeft een positief effect op zowel de fysieke als mentale gezondheid,  

maar draagt tevens bij aan re-integratie naar werk, doordat de fysieke en mentale belastbaarheid 

van mensen toeneemt door het sporten59. Een sprekend voorbeeld is de deelnemer uit de eerste 

mannengroep die nu assistent is in de sportschool waar hij de training ‘Beweging naar Werk’ volgde.  

Bij de vrouwengroep is een van de deelneemsters na afloop zelf betaald personal trainer geworden 

van Beweging naar Werk. 

9. Effecten Happy 

Happy in Oost heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-bijeenkomst op 

14 maart 2016 en samengevat in onderstaande figuur.  

 

  

                                                 
59 Zie bijvoorbeeld J.M.H. Schellenkens, Bew eging als w arming-up voor re-integratie, RUG 2003 
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Figuur 9. Verwachte effecten van Happy in Oost in beeld 

 

Bron: LPBL 

 

Happy in Oost heeft op hoofdlijnen drie verwachte directe effecten (A tot en met C). Kort samengevat:  

A. In de eerste plaats wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Door de em-

powermenttraining en het opstelling van een POP krijgen zij zicht op zichzelf en hun psychische 

problematiek, maar vooral op hun mogelijkheden. Er wordt veel aandacht besteed aan manieren 

om zelf problemen op te lossen. Tijdens de training worden deelnemers gestimuleerd om te werken 

aan het (weer) opbouwen van een netwerk. Veel van de deelnemers leven in een sociaal isolement.  

Daarom zijn de empowermenttraining en de terugkombijeenkomsten ook in groepsverband. Deel-

nemers ervaren dit als prettig, zo heeft één van beide groepen al aangegeven ook als groep verder 

te willen en daar ruimte en tijd voor geregeld in het buurthuis. Een beter zelfbeeld en meer netwerk  

dragen bij aan meer eigenwaarde en zelfvertrouwen van de deelnemers. Dat leidt weer tot meer 

kwaliteit van leven. Een beter zicht op zichzelf draagt ook bij aan een betere toeleiding naar pas-

sende voorzieningen in de buurt en, indien nodig, naar passende zorg.  

B. In het POP staat participatie in de buurt centraal. Tijdens het onderdeel ‘Aan de slag in de wijk’ krijgt 

dit ook concreet vorm. Het gaat om deelname aan cursussen, bijeenkomsten, trainingen en activi-

teiten. Het is de bedoeling dat deelnemers ook na afloop van het traject actief blijven en zich voor 

langere tijd aansluiten bij collectieve voorzieningen of buurtinitiatieven, vrijwilligerswerk gaan doen 

of zelfs doorstromen naar Oost Werkt of regulier werk. Het hebben van een zinvolle dagbesteding 

leidt tot meer structuur in het leven en dus tot minder escalatie van (GGZ-)problematiek met alle 

maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan. Uitstroom naar (vrijwilligers)werk of een re-

integratietraject leidt daarnaast tot productiviteitswinst, die zich vertaalt in minder uitkeringen en een 

hoger inkomen voor de deelnemer. Ook doen mensen die werken gemiddeld een lager beroep op 

zorg en ondersteuning en hebben zij een hogere kwaliteit van leven: hun mentale en fysieke ge-

zondheid is beter. Participeren heeft een positieve invloed op eventuele kinderen in het gezin: zij 

groeien op in een stabielere omgeving. Tot slot is de verwachting dat actief zijn in de buurt ook leidt  

tot meer eigenaarschap ervan. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid ten goede.  
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C. Eén van de doelstellingen van het traject is bewustwording van psychische problematiek, het door-

breken van eventuele taboes en het informeren over het aanwezig zorgaanbod op dit terrein. Dit 

leidt tot meer doorverwijzingen naar (passende) zorg en dus op korte termijn tot meer kosten. Op 

langere termijn leidt dit naar verwachting tot het voorkomen van escalaties en dus tot voorkomen 

maatschappelijke kosten voor dure zorg en interventies. Het is de bedoeling dat door het project  

ook hiaten in de beschikbare zorg aan het licht komen en worden opgelost, zodat het nog beter 

mogelijk wordt om passende zorg te bieden.  

D. Tot slot vergroot het project de kennis en ervaring van de klantmanagers. Waar zij in de dagelijkse 

praktijk moeten werken met een caseload van 250 klanten, krijgen zij nu de kans om naar buiten te 

gaan en ‘mee te kijken’ met een hele andere klantbenadering. Dat leidt tot meer werkplezier, maar 

ook tot meer kennis van het klantenbestand en mogelijk tot een effectievere klantbenadering.   
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VI. Toelichting Quality Adjusted Life Years 
 

QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn gewonnen gezonde levensjaren, waarbij de kwaliteit van leven 

wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Eén staat daarbij voor de waarde van één volledig gezond 

levensjaar. Een lagere waarde geeft de waarde van leven met een ziekte. Een levensjaar met een 

waarde van bijvoorbeeld 0,5 QALY betekent dat iemand evenveel waarde hecht aan een jaar met een 

bepaalde ziekte als aan een half jaar in volledige gezondheid. In de QALY indicator zitten ook zaken als 

levensgeluk of zelfstandigheid. Hoewel QALY’s vaak discussie oproepen -zowel over de waarde van 

een QALY als over het principe- is het gebruik ervan wetenschappelijk gangbaar en goed gefundeerd.  

Voor het bepalen van de ziektelast worden enquêtes uitgevoerd.   

 

In MKBA’s worden Qaly’s vaak in euro’s gewaardeerd. De bedragen die hiervoor gebruikt worden vari-

eren van € 20.000 tot € 100.000 euro. In Nederland worden nieuwe geneesmiddelen toegelaten tot het  

verstrekkingenpakket wanneer de kosten per gewonnen QALY onder een drempelwaarde van € 20.000 

blijven. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg hanteert voor de waarde van een gezond levensjaar 

een waarde van € 80.000 en onderbouwt deze waarde met een aantal internationale studies. Het CPB 

kiest in de MKBA van het rookverbod voor een waarde van € 100.000. Er worden dus heel veel ver-

schillende bedragen gebruikt, die voor bijvoorbeeld interventies op het gebied van welzijn en participa-

tie, vaak het verschil maken tussen een positieve en een negatieve case. Daarom kiezen wij ervoor om 

de Qaly’s ook in hun eigen waarde te laten en bij de uitkomsten altijd te laten zien wat voor een inter-

ventie per saldo de kosten zijn die worden gemaakt per gewonnen levensjaar. Dit is een maat voor de 

kosteneffectiviteit van de interventie. Hoe lager het bedrag, hoe kosteneffectiever de aanpak.  

 
De uitkomsten van de geanalyseerde trajecten zijn als volgt:  

 
Figuur 1. Overzicht kosteneffectiviteit Meedoen Werkt trajecten 
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Om iets meer gevoel te krijgen bij de mate van kosteneffectiviteit, volgt hieronder ook een vergelijk ing 

met andere interventies: 

 

Figuur 2. Kosteneffectiviteit van andere interventies in relatie tot gemiddelde van de gezonde wijk  
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