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Managementsamenvatting 

 
Aanpak van werkloosheid en armoede met Perspectiefbanen 
De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering is als prioriteit aangemerkt in het 
Amsterdamse coalitieakkoord 2014-2018. Uitgangspunt van het beleid is: werk moet lonen. Dit 
betekent dat de gemeente Amsterdam stopt met re-integratietrajecten waarin mensen met behoud 
van een uitkering werken. In lijn van deze redenering zijn in het akkoord de Perspectiefbanen 
aangekondigd. De gemeente zet met Perspectiefbanen in op het terugdringen van langdurige 
werkloosheid en armoede. In opdracht van de gemeente heeft Ecorys in de voorliggende  studie  
de voor- en nadelen van Perspectiefbanen in kaart gebracht, met behulp van een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA). Daarbij is tevens inzichtelijk gemaakt welke elementen van het 
instrument bepalend zijn voor een optimale vormgeving van de banen.  
 
Perspectiefbanen 
Het plan van Perspectiefbanen is medio augustus 2015 nog niet definitief. In de voorliggende studie 
is uitgegaan van het plan zoals dat vanaf 
juni 2015 ter consultatie aan 
verschillende partijen is voorgelegd. Het 
definitieve plan kan er uiteindelijk anders 
uitzien. Een Perspectiefbaan is een 
tijdelijk gesubsidieerde reguliere baan 
waarin werkloze Amsterdammers in 
trede 3 werkervaring kunnen opdoen en 
begeleiding, training en/of opleiding 
ontvangen. Deelnemers hebben een 
reguliere arbeidsovereenkomst en 
ontvangen het minimumloon of cao-loon. 
De omvang van het dienstverband moet 
tenminste zodanig zijn dat een 
deelnemer uitkeringsonafhankelijk is.  
 
Een MKBA van Perspectiefbanen 
In een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) wordt een vergelijking gemaakt van twee 
situaties: de situatie mét het nieuwe instrument, in dit geval de Perspectiefbanen, en de situatie 
zónder dit instrument. De overige omstandigheden, dus alle ontwikkelingen buiten het instrument 
om, worden daarbij in beide situaties gelijk verondersteld. Met andere woorden: de (toekomstige) 
economische ontwikkeling en het (toekomstig) overig re-integratiebeleid zijn in beide situaties, mét 
en zonder instrument, gelijk. Door deze twee situaties te vergelijken zijn de gevolgen van 
Perspectiefbanen geïsoleerd van andere ontwikkelingen en zo zuiver mogelijk in kaart gebracht; 
deze gevolgen worden effecten genoemd. Deze effecten zijn vervolgens gemonetariseerd, ofwel in 
geldwaarden uitgedrukt. In essentie geeft de MKBA alle voor- en nadelen voor de samenleving 
weer. Het is van belang te benadrukken dat in deze MKBA twee varianten van re-integratie met 
elkaar worden vergeleken. De ene variant met alleen het huidige (2015) instrumentarium en de 
andere variant met het huidige instrumentarium aangevuld met Perspectiefbanen. Deze MKBA 
vergelijkt Perspectiefbanen dus niet met niets doen. Er is immers al bestaand beleid met bestaand 
re-integratie instrumentarium. De MKBA geeft dus de kosten en baten weer van het toevoegen van 
Perspectiefbanen aan het bestaande instrumentarium. 
 

Trede 3 

Klanten die in voldoende mate beschikken over 

sociale vaardigheden en geen last hebben van 

persoonlijke belemmeringen die een traject richting 

werk onmogelijk maken. Deze klanten worden op 

een traject richting werk bij de afdeling Werk en Re-

integratie geplaatst.  

Het traject draait om verbetering van 

werknemersvaardigheden (competenties; gedrag en 

attitudes); verhoging van de motivatie om te gaan 

werken; verbetering sollicitatievaardigheden en 

versteviging van het sociale netwerk. 
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Maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen in bandbreedte rondom het nulpunt  
De uitbreiding van het bestaande instrumentarium van W&R met 100 Perspectiefbanen leidt tot een 
maatschappelijk rendement van - € 0,2 miljoen (bij een hoge mate van verdringing op de 
arbeidsmarkt) tot + € 0,4 miljoen (bij geen verdringing op de arbeidsmarkt). De verhouding tussen 
een geïnvesteerde euro (door gemeente, bedrijven en de deelnemers) en de baten die daaruit 
voortkomen liggen op nationaal niveau tussen de 0,9 en 1,2. Wanneer de effecten op het Rijk niet 
worden meegenomen en alleen naar de effecten in Amsterdam wordt gekeken ligt deze verhouding 
tussen de 0,9 en 1,1. Afhankelijk van de mate waarin met Perspectiefbanen andere 
werkzoekenden worden verdrongen (waardoor andere werkzoekende weer in de uitkering 
terechtkomen) resulteert er wel of geen positief rendement. Op basis van literatuuronderzoek en in 
dialoog met experts (EffectenArena) zijn zo goed mogelijke inschattingen van de mate van 
verdringing opgenomen, waarbij – gelet op het onzekere karakter – genoemde bandbreedte is 
aangehouden. Uit een uitgevoerde gevoeligheidsanalyse blijkt verder dat -in aanvulling op de mate 
van verdringing- ook de mate van effectiviteit van zowel bestaande re-integratietrajecten (in het 
nulalternatief) als van het nieuwe instrument Perspectiefbanen (in het projectalternatief) een 
belangrijke factor is voor het uiteindelijke maatschappelijk rendement. 
 
Naast het berekende rendement is er nog een opwaarts potentieel te verwachten als gevolg van 
twee effecten die niet goed gekwantificeerd kunnen worden: (1) positiever imago bedrijven en (2) 
versterking voorbeeldfunctie – intergenerationele effecten - van werkende ouders voor kind(eren). 
 
Perspectiefbaan leidt als effectiever instrument tot vermindering aantal werklozen 
Het maatschappelijke effect is vooral het resultaat van het toevoegen van een effectief op maat  
instrument aan het reeds bestaande instrumentarium van W&R. Het feit dat personen met een 
Perspectiefbaan in principe een reguliere baan hebben, draagt (in vergelijking met een 
gesimuleerde arbeidsomgeving) sterk bij aan hun mogelijkheden om daarna hun baan te behouden 
of een andere baan te vinden. Daarnaast is het van belang dat Perspectiefbanen worden gericht op 
sectoren waar de komende jaren arbeidstekorten zijn te verwachten. Ofwel, bedrijven in deze 
sectoren zullen het in de nabije toekomst moeilijker krijgen om geschikt personeel te vinden. Door 
de Perspectiefbaan krijgen de deelnemers juist een training/opleiding en relevante werkervaring in 
een sector waar in de toekomst vraag naar arbeid is. In vergelijking met de inzet van het reeds 
bestaande instrumentarium leidt dit tot een groter aantal personen dat een reguliere betaalde baan 
vindt en uit de uitkering stroomt. In het eerste jaar gaat het om 5 personen, in het tweede jaar 21 
personen en in de jaren daarna, afhankelijk van de mate van verdringing, 8 tot 15 personen.  
 
Het centrale effect van vermindering werkloosheid leidt tot diverse maatschappelijke effecten 
De vermindering van werkloosheid leidt tot een reeks aan andere effecten in de samenleving en bij 
verschillende partijen. De gevonden baten van Perspectiefbanen lopen allemaal via het effect van 
vermindering van werkloosheid. De belangrijkste effecten zijn: 
• vermindering van uitgaven aan bijstandsuitkeringen; 
• minder uitvoeringskosten W&R door vermindering aantal cliënten; 
• lagere kosten voor hulp en zorgtrajecten; 
• extra productiviteit bij bedrijven; 
• meer inkomen deelnemers Perspectiefbanen; 
• minder kosten werving/selectie en opleidingskosten bedrijven op middellange termijn; 
• meer belastinginkomsten voor het Rijk; 
• minder uitgaven aan toeslagen door het Rijk. 
 
Perspectiefbanen leiden tot de verplaatsing van welvaart in de samenleving 
Het instrument Perspectiefbaan leidt tot verschillende financiële stromen en overdrachten van 
welvaart in de samenleving. Zo verstrekt de gemeente een subsidie aan bedrijven die deze 
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vervolgens weer doorgeven (via onder meer salaris) aan medewerkers met een Perspectiefbaan. 
Een belangrijke overdracht van welvaart vindt plaats tussen deelnemers met een Perspectiefbaan 
en andere werkzoekenden. Hier vindt immers in bepaalde mate verdringing op de arbeidsmarkt 
plaats, waardoor andere werkzoekenden inkomsten uit salaris mislopen. Deze groep ondervindt 
dan ook als enige partij in de samenleving altijd nadeel van Perspectiefbanen. Hun gederfde 
salarisinkomsten worden echter voor het grootste deel gecompenseerd door inkomsten uit een 
uitkering en (verhoogde) toeslagen. De belangrijkste kosten en baten liggen bij de gemeente en bij 
de deelnemende bedrijven. Voor de bedrijven geldt daarbij het grootste positieve rendement. Het 
Rijk incasseert altijd een positief rendement, omdat ze zonder eigen extra investering wel baten 
incasseren in de vorm van lagere uitgaven aan toeslagen en hogere inkomsten uit belasting en 
premies.  
 
Perspectiefbanen als toevoeging aan bestaand instrumentarium en niet als vervanging 
Het instrument van Perspectiefbanen is een toevoeging op het bestaande instrumentarium en zorgt 
voor meer mogelijkheden voor W&R om cliënten op een bepaald moment in hun re-integratietraject 
aan een baan te brengen. Het in deze studie geraamde positieve maatschappelijk rendement mag 
echter niet zonder meer worden vertaald als argument voor de (grootschalige) uitbreiding van het 
aantal Perspectiefbanen. Er is in deze studie vanuit gegaan dat het aantal van 100 
Perspectiefbanen ook daadwerkelijk bij bedrijven kan worden gerealiseerd. Voor dit beperkte aantal 
plekken is dat voor een grote arbeidsmarkt als die van Amsterdam wel aannemelijk. Een 
aandachtspunt voor de toekomst van de Perspectiefbanen is wel de vraag in hoeverre het aantal 
plekken kan worden uitgebreid en dan specifiek in sectoren met (verwachte) arbeidstekorten. Die 
vraag maakte geen onderdeel uit van de onderzoeksopdracht. 
 
Belang van versterken inzicht door monitoring en evaluatie van de uit te voeren onderzoeksperiode 
De voorliggende MKBA is uitgevoerd op een moment dat de definitieve vorm van de 
Perspectiefbanen nog moet worden vastgesteld. Perspectiefbanen bestaan op dit moment bij 
bedrijven dan ook nog niet. Dat houdt in dat bij de uitgevoerde MKBA gewerkt is met zo goed 
mogelijk onderbouwde aannamen op basis van literatuur en expert opinions van hoe de 
Perspectiefbanen in de praktijk naar verwachting zullen uitwerken. De later in 2015 geplande start 
van een onderzoeksperiode met Perspectiefbanen biedt de mogelijkheid om deze aannamen aan 
de praktijk te toetsen en om de inhoud en vormgeving van het instrument Perspectiefbaan verder 
aan te scherpen. Vanuit het perspectief van een zo goed mogelijk inzicht in de maatschappelijke 
kosten en baten is het aan te raden om deze onderzoeksperiode te monitoren en te bekijken op 
welke manier in ieder geval de volgende aspecten daarin kunnen worden meegenomen: 
• effectiviteit in de onderzoeksperiode (hoeveel personen met een Perspectiefbaan blijven na 

afloop van het traject aan het werk en blijven uit de WW / bijstand;  
• in welke mate zouden bedrijven zonder Perspectiefbanen ook deze personen (of andere trede 3 

cliënten) hebben aangenomen (al is dit methodologisch een uitdaging); 
• extra werkgelegenheid: in hoeverre hebben Perspectiefbanen geleid tot het eerder in dienst 

nemen van personeel door de deelnemende bedrijven. Dit biedt inzicht in de mate waarin 
(tijdelijk) extra werkgelegenheid is gecreëerd door bedrijven; 

• krapte op de arbeidsmarkt: is er in de sectoren waar de Perspectiefbanen worden gecreëerd 
door bedrijven ook daadwerkelijk sprake van de verwachte krapte op de arbeidsmarkt; 

• kosten bij bedrijven: uitvoeringskosten (waaronder begeleiding, training en transactiekosten) en 
salariskosten; 

• kosten bij de gemeente: directe financiële bijdrage aan bedrijven en uitvoeringskosten (met 
name inzet capaciteit van medewerkers W&R). 

Idealiter zou ook de mate van verdringing gemeten moeten worden in de onderzoeksperiode, maar 
dit is methodologisch uitermate complex (als het al mogelijk is).   
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Eindconclusies 
Op basis van de uitgevoerde analyse mag van het uitbreiden van het bestaande instrumentarium 
van W&R met Perspectiefbanen het volgende worden verwacht: 
• vermindering van het aantal werklozen; 
• afname van het aantal cliënten met een bijstandsuitkering en daarmee afname uitkeringslasten 

voor de gemeente; 
• maatschappelijk rendement rondom het break even point. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt 

dat de uitkomsten met name gevoelig zijn voor de mate van verdringing op de arbeidsmarkt en 
de effectiviteit van zowel bestaande re-integratietrajecten als de Perspectiefbaan; 

• een positief maatschappelijk rendement voor de samenleving als geheel (met lagere kosten dan 
de baten) is mogelijk bij een beperkte mate van verdringing. Voor een zo hoog mogelijk 
maatschappelijk rendement is het dus van belang om bij de uitvoering van het instrument 
Perspectiefbaan de focus te leggen op een zo laag mogelijke verdringing. Dit kan door  
maatwerk per werkgever te bieden (bijvoorbeeld een positie aanbieden op een lastig in te vullen 
functie) en door de acquisitie te richten op kraptesectoren en –beroepen; 

• een positief maatschappelijk rendement (kosten zijn lager dan de baten) voor de volgende 
partijen: deelnemende bedrijven, deelnemers Perspectiefbanen, het Rijk en – afhankelijk van de 
mate van verdringing – ook voor de gemeente; 

• een negatief maatschappelijk rendement voor andere werkzoekenden, voor wie de faciliteit van 
de Perspectiefbanen niet aanwezig is (kansverkleinend effect door verdringing op de 
arbeidsmarkt); 
 

De belangrijkste redenen voor het positieve maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen zijn: 
• het instrument is effectiever dan het bestaande instrumentarium; 
• er treedt weliswaar verdringing op de arbeidsmarkt op, maar doordat voorkomen wordt dat 

bijstandsgerechtigden langdurig uit beeld raken van de arbeidsmarkt is er per saldo voordeel in 
zorg en ondersteuningskosten; 

• bedrijven hebben lagere kosten voor werving en selectie van personeel indien er in toekomst 
schaarste aan arbeidsaanbod is in de sector; 

 
Het is van belang om Perspectiefbanen te zien als een op maat inzetbaar onderdeel van het 
toekomstige instrumentarium en niet als vervanging van het volledige bestaande instrumentarium. 
Het in deze studie geraamde licht positieve maatschappelijk rendement mag echter niet zonder 
meer worden vertaald als argument voor de (grootschalige) uitbreiding van het aantal 
Perspectiefbanen. Dit is afhankelijk van de behoefte van werkgevers en de vraag in hoeverre het 
aantal plekken kan worden uitgebreid en dan specifiek in sectoren met (verwachte) 
arbeidstekorten. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 

De aanpak van armoede en werken met behoud van uitkering zijn als prioriteit aangemerkt in het 
Amsterdamse coalitieakkoord 2014-2018. Voor een groot deel van de Amsterdamse inwoners geeft 
werk de beste mogelijkheid om voldoende inkomsten binnen te krijgen en zo armoede voor te zijn 
of eruit te geraken. Niet alleen zet de gemeente in op het halen van meer banen naar Amsterdam, 
er wordt ook ingezet op het aanleren en vergroten van de juiste vaardigheden en competenties van 
de Amsterdamse werklozen. De maatregelen die Amsterdam hiertoe in wil zetten moeten erop 
gericht zijn Amsterdammers zo snel mogelijk, maar ook duurzaam uit de armoede te krijgen.  
 
Uitgangspunt van het beleid is: werk moet lonen. Dit betekent dat de gemeente Amsterdam stopt 
met re-integratietrajecten waarin mensen met behoud van uitkering werken. In lijn met deze 
redenering zijn in het akkoord de Perspectiefbanen aangekondigd. In het coalitieakkoord is de 
Perspectiefbaan aangemerkt als een kans voor mensen om tijdelijk werkervaring op te doen, tegen 
regulier minimum of cao-loon als opstap naar een niet gesubsidieerde reguliere baan.  
 
Sinds begin 2015 heeft de gemeente samen met de Argumentenfabriek en diverse stakeholders 
gewerkt aan het verder uitwerken van het concept van de Perspectiefbaan. In de laatste versie van 
het voorstel is een Perspectiefbaan “een tijdelijke baan waarin deelnemers worden klaargestoomd 
om een functie te vervullen bij werkgevers die nu of in de toekomst banen beschikbaar hebben. De 
Perspectiefbaan brengt hiermee vraag een aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar”.  
 
Deze laatste versie bevindt zich nog in de consultatiefase en voor definitieve vaststelling wil de 
gemeente Amsterdam inzicht krijgen in de maatschappelijke kosten en baten van het plan en de 
effecten die het ‘draaien aan knoppen’ met zich mee kan brengen. 
 
 
1.2 Achtergrond 

De gemeente zet met Perspectiefbanen in op het terugdringen van langdurige werkloosheid en 
armoede. Naast het armoede-effect kan een Perspectiefbaan ook bijdragen in het terugdringen en 
voorkomen van langdurige werkloosheid. Langdurige werkloosheid heeft verschillende negatieve 
effecten, zowel voor de werkloze als voor de omgeving.  
 
Het hebben van (betaald) werk heeft een positieve uitwerking op de mentale gezondheid van 
mensen1 2 3; personen die onvrijwillig werkloos zijn hebben een lagere gepercipieerde kwaliteit van 
leven en voelen zich minder gelukkig.4 5 Onvrijwillige werkloosheid betekent voor mensen een 

1  Murphy, G.C. & Athanasou, J.A. (1999). The effect of unemployment on mental health. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology 72:83–99. 

2  Paul, K,I. & Moser, K. (2009). Unemployment impairs mental health: Meta-analyses. Journal of Vocational Behavior, 
74:264–282.   

3  Wanberg, C.R. (2012). The individual experience of unemployment. Annual Review of Psychology, 63:369–396. 
4  Clark, A., Y. Georgellis, and P. Sanfey (2001). Scarring: The Psychological Impact of Past Unemployment. Economica 

68(270), 221–241. 
5  Kassenboehmer, S. and J. Haisken-DeNew (2009). You’re Fired! The Causal Negative Effect of Unemployment on Life 

Satisfaction. The Economic Journal 119, 448–462. 

 
 

9 

  

Perspectiefbanen 

                                                           



 

verlies aan betekenisvolle taken in het leven en een afname van het gevoel een bijdrage te leveren 
en nuttig te zijn6.  
 
Ook sociale isolatie is een effect dat zich voor kan doen bij onvrijwillige werkloosheid. Mensen 
nemen minder deel aan het maatschappelijk leven, niet alleen omdat de dagelijkse dagbesteding 
wegvalt maar ook doordat zij minder financiële middelen hebben om deel te nemen aan sociale 
activiteiten. Daarnaast geldt dat werk en status een sterke verbondenheid hebben in Nederland, 
waardoor onvrijwillige werkloosheid in een vorm van sociale stigmatisering kan resulteren.  
 
Ook voor de gemeente is langdurige werkloosheid van haar inwoners een ongewenste situatie. 
Buiten de maatschappelijke effecten zijn de uitkeringskosten voor langdurig werklozen hoog. Hoe 
langer een situatie van werkloosheid duurt hoe kleiner de kans om terug te kunnen keren op de 
arbeidsmarkt7.  
 
Vanuit het oogpunt van zorg voor haar inwoners, alsmede de financiële consequenties voor de 
gemeentebegroting, is de Gemeente Amsterdam gebaat bij het verminderen van langdurige 
werkloosheid van haar inwoners. Perspectiefbanen geven een werkzoekende de mogelijkheid om 
werkervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die de arbeidsmarktkansen in de 
toekomst verhogen. De werkgever kan daarbij tegen beperkte kosten ervaring opdoen met een 
arbeidskracht, waarmee de regeling op korte termijn het financiële risico op het aanbieden van een 
dienstverband vermindert. Op de lange termijn heeft de werkgever de beschikking over 
werknemers met de juiste vaardigheden.  
 
Vergelijkbare instrumenten, waarmee werklozen op basis van subsidie aan de slag kunnen, zijn in 
het verleden ook toegepast. De ervaringen die daarmee zijn opgedaan hebben er toe geleid dat de 
gemeente in de vormgeving van Perspectiefbanen ongewenste neveneffecten wenst te voorkomen, 
zoals langdurige subsidiëring van deze banen, of verdringing van ongesubsidieerde banen door 
gesubsidieerde banen. Daarbij komt dat uit onderzoek is gebleken dat de uitstroomkans naar een 
baan hoger is wanneer deelnemers werken in een echte werkomgeving, in plaats van een 
gesimuleerde werkomgeving, en wanneer deelnemers (gedeeltelijk) op een regulier contract 
werken (uitstroomkans 44%) in plaats van met behoud van uitkering8.  
 
Het aan het werk helpen van personen kan zoals eerder al vermeld positieve effecten met zich mee 
brengen. Ecorys heeft in deze studie voor- en nadelen van Perspectiefbanen in kaart gebracht, met 
behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Daarbij is tevens inzichtelijk 
gemaakt welke elementen van het instrument bepalend zijn voor een optimale vormgeving van de 
banen.  
 
 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitgangspunten van het plan Perspectiefbanen zoals dat in een 
consultatieronde aan verschillende stakeholders is voorgelegd. Hoofdstuk 3 gaat in op de gebruikte 
methodiek, de maatschappelijke kostenbatenanalyse, en de uitgangspunten die bij de uitvoering 
van het onderzoek gebruikt zijn. In hoofdstuk 4 gaan we in op de effecten die Perspectiefbanen met 
zich meebrengen. Op basis van deze effecten worden in hoofdstuk 5 de kosten en baten van 

6  Frey, B.S. and A. Stutzer (2002). What can economists learn from happiness research?. Journal of Economic literature: 
40(2):402-435. 

7  Groot, I., (2009), Hoe helpen we langdurig werklozen aan een baan?. TPEdigitaal, vol. 3(2): 67-84. 
8  SEO (2011). Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken 
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Perspectiefbanen inzichtelijk gemaakt. De resultaten en conclusies van de analyse zijn terug te 
vinden in hoofdstuk 6. 
 
In een figuur weergegeven: 
 

Figuur 1.1 Onderdelen rapportage 

Conclusies
(Hoofdstuk 6)

Uitgangspunten 
Perspectiefbanen

(Hoofdstuk 2)

Methodiek MKBA
(Hoofdstuk 3)

Effecten Perspectiefbanen
(Hoofdstuk 4)

Kosten en Baten 
Perspectiefbanen

(Hoofdstuk 5)
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2 Perspectiefbanen 

Het plan van Perspectiefbanen is medio augustus 2015 nog niet definitief. In de voorliggende studie 
is uitgegaan van het plan zoals dat vanaf juni 2015 ter consultatie aan verschillende partijen is 
voorgelegd. Het definitieve plan kan er uiteindelijk anders uitzien, Onderstaand geven we een 
beschrijving van het plan zoals we dat hebben gebruikt voor de maatschappelijke kosten baten 
analyse. 
 
Een Perspectiefbaan is een baan voor werkloze Amsterdamse bijstandsgerechtigden in trede 39 
ouder dan 27 jaar, met een afstand tot de 
arbeidsmarkt van circa 6 maanden tot 24 
maanden. De bijstandsgerechtigden in 
de doelgroep hebben geen 
arbeidsbeperking waardoor ze niet in 
staat zouden zijn om zelfstandig het 
wettelijk minimumloon te verdienen. Ze 
komen dan ook niet in aanmerking voor 
een baan uit de banenafspraak uit het 
sociaal akkoord. 
 
Een Perspectiefbaan is een tijdelijk 
gesubsidieerde reguliere baan waarin 
deelnemers werkervaring kunnen 
opdoen en begeleiding, training en/of opleiding ontvangen. Deelnemers hebben een reguliere 
arbeidsovereenkomst en ontvangen het minimumloon of cao-loon. De minimale omvang van het 
dienstverband moet dusdanig zijn dat een deelnemer uitkeringsonafhankelijk is.  
 
En deelnemer aan het traject doorloopt de volgende fasen: 
1. Bemiddelingsfase; 
2. Perspectiefbaan (looptijd 6 tot 24 maanden; bij dit onderzoek gaan we uit van een gemiddelde 

van 12 maanden); 
3. Reguliere baan zonder subsidie . 

 
Een overeenkomst voor een Perspectiefbaan komt alleen tot stand als er een realistisch perspectief 
is op een duurzaam dienstverband in de toekomst. Dit hoeft niet per se bij de werkgever te zijn 
waar de persoon zijn Perspectiefbaan heeft, maar kan ook bij een ander bedrijf zijn. Dit perspectief 
moet wel al aan het begin van het traject duidelijk zijn.  
 
Perspectiefbanen richten zich op sectoren en branches waarin op de middellange termijn een tekort 
in het arbeidsaanbod wordt verwacht. Dit om verdringing van andere werkzoekenden zoveel 
mogelijk te voorkomen. De aanbieders van banen zijn private en (semi)publieke werkgevers uit 
sectoren die op dit moment een vacature uit hebben staan en/of op de middellange termijn krapte 
verwachten en hier alvast op in durven spelen door werknemers met behulp van een subsidie naar 
het gewenste niveau te begeleiden. Ook intermediairs die voor een bedrijf het personeel in dienst 
hebben en perspectief kunnen bieden op ongesubsidieerd werk na afloop van de Perspectiefbaan 
behoren tot de doelgroep.  
 

9  http://www.amsterdam.nl/beleidwerkeninkomen/1-re-integratie/ 

Trede 3 

Klanten die in voldoende mate beschikken over 

sociale vaardigheden en geen last hebben van 

persoonlijke belemmeringen die een traject richting 

werk onmogelijk maken. Deze klanten worden op 

een traject richting werk bij de afdeling Werk en Re-

integratie geplaatst.  

Het traject zal draaien om verbetering van 

werknemersvaardigheden (competenties; gedrag en 

attitudes); verhoging van de motivatie om te gaan 

werken; verbetering sollicitatievaardigheden en 

versteviging van het sociale netwerk. 
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Perspectiefbanen gaan uit van maatwerk, de gemeente sluit met afzonderlijke werkgevers een 
overeenkomst over: 
• Subsidie loonkosten; 
• Begeleiding; 
• Opleiding. 
 
De bijdrage van de gemeente aan bedrijven bedraagt gemiddeld per Perspectiefbaan € 11.000. Het 
gebruik van dit bedrag door het bedrijf wordt in onderling overleg met de gemeenten vastgesteld in 
maatwerkafspraken over bovengenoemde drie aspecten. Mogelijk kan een werkgever een bonus 
ontvangen als een werknemers met een Perspectiefbaan een vaste aanstelling krijgt (dit wordt na 
de consultatiefase nader ingevuld).  
 
Deelnemers kunnen rechtstreeks instromen na aanmelding bij de Afdeling Werk en Re-Integratie of 
vanuit een van de andere modules van Werk en Re-integratie (o.m. Individuele bemiddeling en een 
Leerstage -intern of extern). Instroom vanuit externe stages is het meest waarschijnlijk, omdat dan 
al sprake is van ervaring bij een externe werkgever. De gemeente doet een voorselectie van 
kandidaten waarvan er een aantal worden voorgesteld aan de werkgever die uiteindelijk bepaalt of 
en met wie hij een arbeidsovereenkomst aangaat. 
 
Zoals gezegd is de opzet van Perspectiefbanen dat deelnemers na het traject een reguliere 
aanstelling krijgen bij het bedrijf waar ze de Perspectiefbaan hadden of bij een ander bedrijf. 
Wanneer dat niet lukt kunnen deelnemers weer terugstromen naar werkloosheid (Werkloosheidwet 
of bijstand), maar hebben ze wel relevante, reguliere en kansvergrotende werkervaring opgedaan 
en scholing gevolgd. 
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3 Maatschappelijke kosten en baten 

3.1 Basis KBA-methodologie 

Algemeen 
In Nederland worden op veel beleidsterreinen kosten-batenanalyses uitgevoerd. De aanpak die 
daarbij wordt gebruikt kan verschillen, al naar gelang het beleidsveld en de vraagstelling. Er is 
daardoor een grote mate van verscheidenheid in dergelijke analyses, de typen effecten die in kaart 
worden gebracht, de gebruikte waarderingsmethoden voor die effecten, de periode waarover 
kosten en baten in kaart worden gebracht, etc. Vanwege deze verscheidenheid gaan we in dit 
hoofdstuk kort in op de aanpak die in dit onderzoek is gevolgd. 
 
Basis voor de gevolgde aanpak 
De aanpak is zoveel mogelijk in lijn met de methodiek van de eind 2013 verschenen Algemene 
leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses van CPB en PBL10. Dit betekent dat de 
methodiek en denkwijze uit de leidraad wordt gevolgd en dat alle effecten van Perspectiefbanen die 
direct of indirect invloed hebben op de welvaart van Nederland in kaart zijn gebracht. Waar mogelijk 
zijn deze effecten in euro’s uitgedrukt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het niet mogelijk is 
gebleken om alle effecten ook daadwerkelijk in geldtermen te vertalen. Sommige effecten kunnen 
met de huidige kennis en beschikbare waarderingsmethoden alleen in kwalitatieve termen worden 
beschreven. Dat betekent dan overigens niet dat het effect niet ‘meetelt’ in een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse. Wel dat de omvang ervan met de huidige kennis en inzichten niet kan 
worden geschat of dat er geen ‘prijs’ beschikbaar is om het effect te waarderen. 
 
In de kern is een kostenbatenanalyse een vergelijking van twee situaties: de situatie mét het 
nieuwe instrument, in dit geval de Perspectiefbanen, en de situatie zónder dit instrument. De 
overige omstandigheden, dus alle ontwikkelingen buiten het instrument om, worden daarbij in beide 
situaties gelijk verondersteld. Met andere woorden: de (toekomstige) economische ontwikkeling en 
het (toekomstig) overig re-integratiebeleid zijn in beide situaties, mét en zonder instrument, gelijk. 
Door deze twee situaties te vergelijken worden de gevolgen van het instrument geïsoleerd van 
andere ontwikkelingen en zo zuiver mogelijk in kaart gebracht; deze gevolgen worden effecten 
genoemd. 
 
Op sommige beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, worden de effecten van een maatregel 
beredeneerd aan de hand van gedragsmodellen. Voor het sociale domein zijn dergelijke modellen 
niet of nauwelijks beschikbaar. Dit betekent dat andere methoden moeten worden gehanteerd om 
effecten in kaart te brengen. Dan valt te denken aan logisch causale redeneringen; bevindingen uit 
proefprojecten of vergelijkbare projecten; vergelijking van de situatie vóór en na een interventie, 
etc. 
 
Omdat het in deze situatie gaat om een nieuw vormgegeven instrument zijn er (nog) geen 
resultaten uit langjarig effectenonderzoek beschikbaar. In de voorliggende kosten-batenanalyse zijn 
dan ook diverse van bovengenoemde methoden toegepast om de effecten in kaart te brengen, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van kennis en ervaring van en over de gemeente.  
 

10  http://www.cpb.nl/publicatie/algemene-leidraad-voor-maatschappelijke-kosten-batenanalyse. 
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Focus op zoveel mogelijk vertaling naar financiën 
Zoals aangegeven worden in een kosten-batenanalyse alle effecten voor de welvaart van 
Nederland in kaart gebracht, ook de effecten die niet direct in euro’s kunnen worden uitgedrukt, 
maar wel de welvaart van de betrokkenen verhogen of verlagen. Effecten die op het eerste gezicht 
kwalitatief zijn, (bijvoorbeeld een persoon voelt zich door de interventie gelukkiger, zit beter in zijn 
vel) kunnen soms direct of indirect toch leiden tot financiële effecten (bijvoorbeeld omdat hij minder 
ondersteuning nodig heeft van maatschappelijke en/of geneeskundige diensten). Daarmee is dan 
nog niet het gehele effect van “zich beter voelen” beschreven, maar wel een deel daarvan. 
 
Koppeling van effecten aan actoren 
Een ander kenmerk van de hier gebruikte aanpak is dat de effecten zoveel mogelijk zijn gekoppeld 
aan de actoren die deze effecten ondervinden. Op die manier kan immers worden geanalyseerd 
welke van de betrokken partijen voordeel heeft van een interventie (in de vorm van per saldo 
hogere opbrengsten of lagere kosten) en welke partijen nadelen (per saldo hogere kosten of 
vermindering van opbrengsten).  
 
 
3.2 Gehanteerde alternatieven in de MKBA 

Zoals hierboven gesteld wordt bij het gebruik van de MKBA methodiek de meerwaarde van een 
project bepaald door de huidige situatie met het instrument Perspectiefbanen (projectalternatief) af 
te zetten tegen de situatie wanneer Perspectiefbanen niet zouden worden ingevoerd 
(nulalternatief). Het verschil tussen het nulalternatief en het projectalternatief wordt veroorzaakt 
door de effecten die voortkomen uit de Perspectiefbanen. In figuur 3.1 wordt dit verder verduidelijkt. 
 
Figuur 3.1 Project- en nulalternatief (abstracte weergave) 

 
 
Het is van belang te benadrukken dat in deze MKBA twee varianten van re-integratie met elkaar 
worden vergeleken. De ene variant met alleen het huidige instrumentarium en de andere variant 
met het huidige instrumentarium aangevuld met Perspectiefbanen. Deze MKBA vergelijkt 
Perspectiefbanen dus niet met niks doen. In andere studies van re-integratie trajecten wordt vaak 
gesproken over het zogenaamde dead weight loss. Dit houdt in dat als er niet zou worden 
geintervenieerd (met re-integratie instrumentarium) een deel van de werkzoekenden ook aan het 
werk zou zijn gekomen. In de voorliggende MKBA wordt dit niet apart behandeld, omdat we in het 
nulalternatief uitgaan van het bestaande re-integratie instrumentarium en niet van niks doen. In het 
nulalternatief doet dead weight loss zich ook voor en is daarmee al onderdeel van de studie zonder 
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dat we dit nog apart behandelen. Zoals hierboven al aangegeven gaat het in de voorliggende 
MKBA juist om het verschil tussen projectalternatief (Perspectiefbanen) en nulalternatief.  
 
In de MKBA van Perspectiefbanen worden de kosten en baten van de volgende alternatieven 
onderzocht. 
 
 

3.2.1 Nulalternatief 
Het nulalternatief geeft de situatie weer indien het plan van Perspectiefbanen niet doorgaat. Daarbij 
dient binnen het bestaande beleid en de bestaande wetgeving te worden uitgegaan van de aanpak 
van de problemen (werkloosheid en bijstandsuitkering) met de reguliere inzet aan middelen. Binnen 
het vigerende beleid in de gemeente Amsterdam krijgen klanten in trede 3 een re-integratietraject 
aangeboden. We gaan er daarbij vanuit dat in deze situatie de trede 3 cliënten van de afdeling 
W&R (de beoogde doelgroep van Perspectiefbanen) met het bestaande instrumentarium zal 
worden ondersteund. 
 
Op basis van bovenstaande wordt bij het opstellen van het nulalternatief niet uitgegaan van de 
ontwikkeling van een alternatief instrumentarium, maar van de inzet van het in het eerste kwartaal 
van 2015 beschikbare re-integratie instrumentarium voor alle trede 3 klanten.  
 
Personen die  na ondersteuning in een re-integratietraject perspectief hebben op een baan komen 
via de afdelingen Koers naar Werk (trede 4), Activering (trede 1 en 2), Jongeren Werk en opleiding 
(alle treden jongeren) of Intake (nieuwe klanten) bij de afdeling Werk en Re-integratie (trede 3). 
Ieder traject bij Werk en Re-integratie begint met een re-integratie-intake. Alle personen in trede 3 
beginnen in eerste instantie in de centrale instroommodule. Tijdens de instroommodule wordt 
onderzocht wat de leerdoelen van de kandidaat zijn, om zo de kortste weg naar werk of opleiding te 
kunnen realiseren. Tevens worden verschillende leefgebieden zoals opleiding, huisvesting, 
financiën, kinderopvang, psychische en/of verslavingsproblematiek gecheckt. Het traject van de 
centrale instroom duurt circa 2 à 3 weken, bevat trainingen en resulteert in een leerwerkplan waarin 
leerdoelen zijn vastgelegd. Vervolgens wordt, afhankelijk van de aard van de leerdoelen van de 
persoon, een leerwerkplan opgesteld en op basis daarvan een re-integratiemodule.  
 
Modules nulalternatief 
Voor personen zonder een gediagnosticeerde arbeidsbeperking bestaan sinds 1 januari 2015 de 
volgende modules: 
1. Individuele begeleiding: ingezet bij personen met relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt 

(binnen deze trede); 
2. Interne en externe stages: bedoeld om specifieke vaardigheden aan te leren en om werkritme 

en –ervaring op te doen. 
• Maximaal 6 maanden en alleen in bijzondere gevallen te verlengen.  
• Tijdens de leerstage ontvangt de kandidaat van de gemeente Amsterdam een uitkering en 

een premie als hij zich voldoende inspant om de leerdoelen te behalen.  
• De kandidaat krijgt begeleiding van de gemeente Amsterdam zodat hij zich blijft 

ontwikkelen.  
• Indien nodig kan de kandidaat korte trainingen krijgen voor (deel)certificaten gericht op het 

werk in de organisatie waar hij/zij actief is:  
- Interne stages binnen de afdeling Werk en Re-integratie. Gericht op personen met 

relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt (binnen deze trede). 
- Externe stages bij werkgevers buiten de afdeling Werk en re-integratie. Gericht op 

personen met minder grote afstand tot de arbeidsmarkt (binnen deze trede). 
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3. Intensieve groepsbemiddeling: is in ontwikkeling en gericht op personen die na een interne of 
externe stage nog geen baan hebben.  

4. Reguliere loonkosten subsidie. 
 
In theorie is dus ook een reguliere loonkostensubsidie een onderdeel van het nulalternatief. In 
principe kan dit instrument namelijk voor elke klant van Werk en Inkomen worden ingezet, ongeacht 
de trede waarin iemand is ingedeeld. Dit instrument betreft echter alleen een subsidie op de 
loonkosten (van circa € 6.000), er is hier geen begeleiding of training aan gekoppeld en daarom 
niet hetzelfde als een Perspectiefbaan (lager en anders).  
In het nulalternatief is het echter wel aannemelijk dat de reguliere loonkostensubsidie bij een deel 
van de verwachte uitstroom van trede 3 klanten naar werk ingezet wordt. Het is namelijk een prikkel 
om een werkgever over de streep te halen mensen aan te nemen. Ten behoeve van de MKBA is 
op basis van de ervaringen van de gemeente er vanuit gegaan dat dit instrument in de helft van de 
gevallen wordt ingezet. Dat is meer dan in het verleden het geval is. Vanwege het verdwijnen van 
het instrument van het werken met behoud van uitkering (participatieplaats) is het echter 
aannemelijk dat hier in de toekomst meer gebruik van gemaakt zal worden. 
 
Korte termijn (tijdens looptijd Perspectiefbaan) en middellange termijn (na afloop Perspectiefbaan) 
Voor de MKBA is de vraag relevant, hoe bedrijven in het nulalternatief (zonder Perspectiefbanen) 
met hun vacatures omgaan. We maken daarbij onderscheid tussen de korte termijn (gedurende de 
looptijd van een Perspectiefbaan) en de middellange termijn (periode na een Perspectiefbaan). 
 
• Korte termijn (maximale looptijd van een traject bij W&R, 2 jaar) 

Werkgevers hebben op hoofdlijnen twee mogelijkheden in het nulalternatief om banen in te 
vullen die in het projectalternatief zouden zijn ingevuld door Perspectiefbanen: 
- Andere mensen aannemen die direct productie kunnen leveren. 
- Investeren in het vervullen van de toekomstige vraag naar arbeid door zelf mensen 

opleiden. 
 
• Middellange termijn (na 2 jaar) 

Met Perspectiefbanen worden mensen voorbereid om (na afloop van hun Perspectiefbaan) 
krapte op de middellange termijn op de arbeidsmarkt op te vangen. Zonder Perspectiefbanen is 
het de vraag hoe werkgevers deze krapte op de middellange termijn zouden hebben 
aangepakt. 
Op hoofdlijn onderscheiden we twee mogelijkheden: 
- bedrijven kunnen op de korte termijn investeren in het opleiden van werknemers, zodat deze 

de op de middellange termijn verwachte vacatures kunnen invullen; 
- Arbeid uit andere regio’s aantrekken, waaronder het buitenland. 

 
3.2.2 Projectalternatief 

Een Perspectiefbaan is een tijdelijke (6-24 maanden) gesubsidieerde baan met contract tegen 
minimum- of cao-loon die doorstroom naar een niet gesubsidieerde reguliere baan ten doel heeft. 
Een uitgebreide beschrijving van het projectalternatief is gegeven in hoofdstuk 2. De gemeente 
gaat uit van een gemiddelde duur van een Perspectiefbaan van 1 jaar. 
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3.3 Uitgangspunten in de MKBA 

Projecthorizon  
In deze MKBA kijken we naar de periode 2016 tot 2020. 
We kijken naar een 5-jaarsperiode en niet langer vooruit om de volgende redenen: 
• De kans dat personen tijdens of na een re-integratie traject uitstromen is de eerste jaren het 

hoogst en neemt daarna af. Dit blijkt zowel uit de literatuur11 als uit de analyse van de 
uitstroomgegevens uit de bijstand in Amsterdam (zie paragraaf 4.3).  

• De kosten op korte termijn goed zijn in te schatten. Voor de baten geldt meer onzekerheid, met 
name de effecten op langere termijn zijn meer onzeker (van meer factoren afhankelijk) en 
daardoor moeilijker te ramen. 

• De arbeidsmarkt is continu aan verandering onderhevig. Belangrijke aspecten hierbij zijn de 
economische conjunctuur, regelgeving en arbeidsmigratie. Het is vanwege de onzekerheid op 
deze aspecten moeilijk om ver vooruit te kijken.  

 
Discontovoet 
De kosten en baten van de alternatieven treden gespreid in de tijd op. Om de kosten en baten die 
gespreid in de tijd optreden onderling vergelijkbaar te maken, zodat ze gesommeerd en gesaldeerd 
kunnen worden, worden ze ‘contant’ gemaakt. Daartoe worden in een kosten-batenanalyse de 
kosten en baten die zich voordoen gedurende de levensduur van het project met behulp van een 
discontovoet naar eenzelfde basisjaar teruggebracht. In deze studie wordt conform de aanbeveling 
van het Ministerie van Financiën een risicovrije reële discontovoet toegepast van 2,5 procent. 
Daarboven is een standaard macro-economische risicotoeslag gehanteerd van 3 procent. Alle 
(toekomstige) kosten en baten worden teruggerekend (contant gemaakt) naar het jaar 2015. Van 
de kosten en opbrengsten die zijn gerealiseerd voor 2015 wordt de nominale waarde 
meegenomen. Een verdere toelichting op het gebruik van de discontovoet wordt gegeven in de 
bijlage. 
 
Geografische scope 
De MKBA van de Perspectiefbanen is uitgevoerd op twee schaalniveaus. Allereerst is gekeken 
naar de kosten en baten op het niveau van de stad Amsterdam. Daarnaast keken we naar het 
schaalniveau van Nederland, zodat ook effecten voor het Rijk meegenomen kunnen worden. 
 
Overige uitgangspunten 
Bij de uitvoering van de MKBA zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd; 
• Alle kosten en baten kennen prijspeil 2015; 
• Een onderzoeksperiode met een omvang van 100 Perspectiefbanen;  
• In de periode 2016-2017 bieden bedrijven de mogelijkheid om deze 100 Perspectiefbanen te 

creëren (met een gespreide instroom). De voorliggende studie is dan ook geen 
haalbaarheidsstudie van het plan voor Perspectiefbanen als zodanig. 

 
De MKBA geeft antwoord op de vraag welke kosten en baten verwacht mogen worden indien er in 
2016-2017 100 Perspectiefbanen zijn bij bedrijven/organisaties die tekorten op de arbeidsmarkt 
verwachten in de periode vanaf 2018. 
 
 

11  SEO (2011). Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken. Een literatuurstudie 
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4 Verwachte effecten 

Het voorstel voor de Perspectiefbaan is op het moment van schrijven (medio augustus 2015) 
nog volop in ontwikkeling. Dit betekent dat er nog geen resultaten bekend zijn waarop 
feitelijke kosten en baten doorgerekend kunnen worden. Ook het instrumentarium in het 
nulalternatief is nog relatief nieuw. Ook hiervoor kunnen we ons dus niet baseren op 
gemeten effecten. We hebben, op basis van literatuur, vergelijkbare studies en gesprekken 
met betrokkenen en experts van de gemeente, de best mogelijke inschatting gemaakt van 
een aantal kengetallen.  
 
 
4.1 Inleiding 

Om de effecten die voorkomen uit de activiteiten van Perspectiefbanen te bepalen is naast de 
analyse van literatuur een EffectenArena uitgevoerd. De resultaten van deze bijeenkomst worden 
besproken in paragraaf 4.2. De vertaalslag van de EffectenArena naar effecten in de MKBA is terug 
te vinden in paragraaf 4.3. 
 
 
4.2 Inventariseren effecten  

Om de effecten van Perspectiefbanen in beeld te krijgen hebben we naast analyse van de 
beschikbare documentatie en literatuur een EffectenArena12 gehouden. De EffectenArena is 
uitgegroeid tot een standaardinstrument voor het inzichtelijk maken van het maatschappelijk 
rendement van uiteenlopende interventies. De kracht zit onder meer in het aanzetten tot een 
inhoudelijke, gestructureerde dialoog tussen betrokkenen en het zakelijk omgaan met 
maatschappelijke effecten, door het actief benoemen van investeerders en incasseerders. 
 
In de EffectenArena zijn de volgende onderwerpen besproken: 
• Probleemanalyse (reden voor interventie/project); 
• Wat zou er zijn gebeurd zonder deze interventie/project (nulalternatief)? 
• Welke partijen zijn betrokken? 
• Welke effecten zijn te verwachten (zowel directe effecten van het project als indirecte effecten)? 
• Welke partijen dragen de kosten en bij welke partijen vallen de baten en in welke mate? 
• Kan het project beter worden geoptimaliseerd waardoor het financiële en of maatschappelijk 

rendement wordt verhoogd? 
 
Aan de hand daarvan zijn activiteiten, investeerders, effecten en incasseerders benoemd; 
• Activiteiten - De activiteiten die binnen Perspectiefbanen plaatsvinden. 
• Investeerders - Partijen die geld, tijd of iets anders investeren in het project. 
• Effecten - Waar ligt de meerwaarde van Perspectiefbanen en wat is de onderliggende redene-

ring hiervan? Wat levert het Perspectiefbanenplan op? 
• Incasseerders - Welke partijen / personen ervaren baat van de effecten? 
 

12  De EffectenArena voor Perspectiefbanen heeft plaatsgevonden op woensdag 13 mei 2015. Bij de bijeenkomst waren 
verschillende vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam aanwezig (beleid, Werk & Re-integratie, 
Werkgeversserviceount Groot-Amsterdam, business control) evenals vertegenwoordigers van de FNV, de Cliëntenraad en 
de stadsdelen.  
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Figuur 4.1 EffectenArena Perspectiefbanen 
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4.3 Effecten in de MKBA 

Door middel van de EffectenArena en bestaande literatuur zijn we gekomen tot een long list van 
mogelijke effecten van Perspectiefbanen voor verschillende stakeholders. De partijen die we 
hebben gedefinieerd als stakeholders zijn: de gemeente, bedrijven, deelnemers, overige 
werkzoekenden en het Rijk. Figuur 4.2 geeft de doorvertaling van deze longlist aan effecten naar 
de type effecten zoals die in de MKBA zijn meegenomen. In deze figuur zijn alleen de type effecten 
benoemd. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de omvang van deze effecten. 
 
Als gevolg van Perspectiefbanen zullen ten eerste de vaardigheden en de arbeidsmarktpotentie 
van de deelnemers toenemen. Daarnaast onderscheiden we de volgende hoofdeffecten als gevolg 
van Perspectiefbanen: 
• Verbetering situatie werknemers met een Perspectiefbaan (financieel, sociaal en gezondheid); 
• Verslechtering situatie van werknemers die worden verdrongen door werknemers met een 

Perspectiefbaan (financieel, sociaal en gezondheid); 
• Afname aantal werklozen; 
• Verschuiving van financiële stromen tussen gemeente, bedrijven, werknemers met 

Perspectiefbaan, overige werkzoekenden en het Rijk; 
• Groter aanbod geschikte arbeid in krapte sectoren; 
• Extra werkgelegenheid en toename productie. 
 
Deze hoofdeffecten hebben we geoperationaliseerd in 20 afzonderlijke kosten- en batenposten, 
verdeeld over de vijf betrokken partijen in de samenleving. Dit zijn meetbare variabelen zoals aantal 
bijstandsuitkeringen of werving- en selectiekosten. Daarnaast onderscheiden we nog drie te 
verwachten baten die we niet goed kunnen kwantificeren, maar die wel kwalitatief in de analyse 
worden meegenomen. Het betreft: 
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) + imago bedrijven; 
• Voorbeeldfunctie voor kinderen als ouder werkt (generationele maatschappelijke vraagstukken 

tegengaan). 
  
De effecten die we hebben vastgesteld en de berekeningswijze ervan zijn uitgewerkt in hoofdstuk 
5. 
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Figuur 4.2 Vertaling effecten EffectenArena naar effecten in de MKBA (berekening van de omvang van deze effecten volgt in het volgende hoofdstuk) 
 

Hoofd effecten in de MKBA per partij in de samenleving

Verbetering situatie werknemers 
Perspectiefbanen (inkomsten en sociaal) door 
betaald werk 

Additionele werkgelegenheid en toename 
productie

Afname aantal werklozen 
(verbetering situatie deelnemers perspectiefbanen 
is groter dan afname arbeidsmarktkansen van 
verdrongen werkzoekenden)

Vermindering sociale 
problemen  en 

schuldenproblematiek

Overige effecten (kwalitatief in MKBA):
• MVO + imago bedrijven
• Voorbeeldfunctie voor kinderen als ouder werkt

Gemeente
- Hogere uitvoeringskosten tijdens Perspectiefbanen + subsidie 
aan bedrijven
- lagere wwb-uitgaven
- lagere kosten re-integratie (na Perspectiefbanen na 2 jaar)
- minder hulpverlening: zorg/welzijn/schuldhulpverlening 
(saldo werknemers met en zonder Perspectiefbaan)

Verslechtering situatie overige werknemers 
(inkomsten en sociaal) door verdringing op de 
arbeidsmarkt 

Werknemers met 
Perspectiefbaan 
- Toename vaardigheden
- Opbouw werkervaring/ CV
- Beter 
arbeidsmarktperspectief
- Betaald werk

Perspectiefbanen
100 plaatsen (in deze 

MKBA)

Groter aanbod geschikte arbeid in krapte sectoren 
en daardoor beperking krapte arbeidsmarkt in 
krapte sectoren

Verschuivingen van financiele stromen bij 
gemeente, bedrijven, werknemers met 
Perspectiefbanen, overige werkzoekenden en Rijk

Deelnemers / werknemers met Perspectiefbaan
-  Verlies vrije tijd maar ook verdwijnen van verplichtingen die 
horen bij wwb uitkering
- Verlies wwb uitkering
- Ontvangst salaris
- Minder/lagere toeslagen

Overige werkzoekenden
- Geen salaris
- Ontvangst wwb uitkering
- Extra vrije tijd maar ook toename van verplichtingen die 
horen bij wwb uitkering
- Meer / hogere toeslagen

Bedrijven in krapte sectoren
- Op korte termijn hogere uitvoeringskosten (afspraken maken 
met gemeente en extra opleiding en begeleiding)
- Hogere salariskosten
- Ontvangst subsidie van gemeente
- Op middellangetermijn minder kosten bedrijven voor werving 
en selectie en opleiding en begeleiding nieuw personeel 
- Toename productie

Het Rijk
- Hogere belastinginkomsten
- Hogere uitgaven aan WW-uitkeringen
- Minder uitgaven aan toeslagen
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De onderstaande tabel geeft een overzicht weer van welke kosten en baten per partij in de MKBA 
zijn opgenomen. Kosten zijn de investeringen die met de implementatie en uitvoering van 
Perspectiefbanen gemoeid zijn. Baten zijn de effecten van de trajecten, deze kunnen zowel positief 
als negatief zijn. Negatieve baten zijn effecten die als gevolg van Perspectiefbanen bij een partij 
optreden en negatieve gevolgen voor die partij hebben. Deze negatieve baten zien we niet als 
directe kosten, omdat ze een gevolg zijn en geen initiële investering om Perspectiefbanen mogelijk 
te maken. 
 
Tabel 4.1 Overzicht Partijen en kosten en baten 

Partij Kosten Baten 

Gemeente Bijdrage aan bedrijven   Afname bijstandsuitkeringen13 

Uitvoering re-integratie  Uitvoeringskosten re-integratie 

Uitgaven zorg en hulpverlening 

Bedrijven Salaris deelnemers Bijdrage van gemeente salaris deelnemers 

Perspectiefbanen  

Uitgave uitvoering Perspectiefbanen Werving en selectie op middellange termijn 

Training en opleiding op middellange termijn 

Productiviteit 

Deelnemers Verlies vrijetijd (gecorrigeerd voor 

verdwijnen verplichtingen die horen 

bij een bijstandsuitkering) 

Bijstandsuitkeringen (negatieve baat) 

Salaris 

Toeslagen/ subsidies (negatieve baat) 

Andere 

werkzoekenden 

Geen directe kosten  Salaris (negatieve baat) 

Bijstandsuitkeringen  

Meer vrijetijd (gecorrigeerd voor extra 

verplichtingen die horen bij bijstandsuitkering) 

Toeslagen/ subsidies  

Rijksoverheid / 

andere partijen 

Geen directe kosten Toename WW uitkeringen14 (negatieve baat) 

Inkomstenbelasting 

Toeslagen (zoals zorg-, kinderopvang- etc.) 

 
 
De bovenstaande effecten, de wijze waarop ze zijn uitgewerkt en de resultaten zijn te vinden in 
hoofdstuk 5. 
 
 

4.3.1 Effectiviteit nulalternatief versus projectalternatief (Perspectiefbanen) 
Voor het kunnen doorrekenen van de kosten en baten van Perspectiefbanen ten opzichte van het 
nulalternatief is het noodzakelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de effectiviteit 
(vinden van betaald regulier werk na afloop van het traject) van beide instrumenten. Inzicht is nodig 
in het aantal mensen dat tijdens en na de trajecten een baan vindt (en behoudt) om de diverse 
kosten- en batenposten te kunnen berekenen. De literatuur geeft -zoals vaak verzucht in het 
politieke en maatschappelijke debat- niet alle, maar wel enkele aanknopingspunten betreffende de 
effectiviteit van re-integratiemaatregelen15. Deze cijfers zijn niet een op een over te nemen, omdat 
ze niet volledig overeenkomen qua instrumentarium of qua doelgroep.  

13  Uiteindelijk betaalt het Rijk deze uitkeringen. Hiervoor is een budget op de gemeentebegroting. Indien echter minder 
bijstandsgerechtigden in de gemeente zijn, leidt dat op termijn tot lagere bijdrage van het Rijk. Dus na verloop van tijd als 
de afname structureel is, zal het Rijk besparen. 

14  WW is een aparte geldstroom en grotendeels betaald door werkgevers en werknemers. 
15      SEO (2011)- Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken, SEO (2013)-  Langetermijneffecten van re-integratie, LPBL 

(2015) MKBA Werk en Re-Integratie. 
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Wanneer we kijken naar bouwstenen in literatuur voor uitspraken over effectiviteit van re-integratie, 
dan komen we tot een inschatting van het effectiviteitspercentage van het bestaande 
instrumentarium van 35% en van Perspectiefbanen van 50%. We lichten dat hieronder verder toe. 
 
We gaan er daarbij vanuit dat de kans op het vinden van regulier werk na een Perspectiefbaan 
groter is dan met het bestaande instrumentarium (het nulalternatief). Deze inschatting hebben we 
gemaakt op basis van de literatuur16 waaruit naar voren komt dat het hebben van een reguliere 
baan en salaris (ten opzichte van een gesubsidieerde baan met behoud van uitkering), een 
positieve uitwerking heeft op het vinden van een (andere) reguliere baan. In de geraadpleegde 
literatuur wordt de uitstroomkans vanuit regulier werk (met 50%) duidelijk hoger ingeschat dan de 
uitstroomkans vanuit een niet-reguliere werkomgeving (21%) en arbeidsbemiddeling17. De twee 
laatste onderdelen hebben we als basis genomen voor de inschatting van de effectiviteit van het 
bestaande instrumentarium. Daarbij hebben we op basis van de recente MKBA van het huidige re-
integratie instrumentarium van de Gemeente Amsterdam ook gekeken naar de cijfers van de 
positieve uitstroom in 2014 in Amsterdam18. 
 
Voor de inschatting van de effectiviteit van Perspectiefbanen hebben we ook rekening gehouden 
met de focus van dit instrument op sectoren waar krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht door 
de gemeente. Dit heeft een opwaarts effect op de arbeidsmarktkansen van de personen met een 
Perspectiefbaan en daarmee op het effectiviteitspercentage. Personen met een Perspectiefbaan 
doen immers relevante vaardigheden en werkervaring op. Daarnaast wordt met Perspectiefbanen 
ook een focus gelegd op leren en mogelijk ook het volgen van een concrete opleiding. Werknemers 
met een Perspectiefbaan doen  dus werkervaring op en leren concrete vaardigheden voor werk in 
een sector waar vraag naar personeel wordt verwacht, terwijl het geschikte aanbod beperkt is. Dit 
leidt ertoe dat dat we de kans op het vinden van regulier werk na een Perspectiefbaan hoger 
inschatten dan na een re-integratietraject in het nulalternatief. 
 

4.3.2 Verdringing en extra werkgelegenheid 
Met Perspectiefbanen wordt een deel van de uitkeringsgerechtigden bevoordeeld ten opzichte van 
een andere groep werkzoekenden. Werknemers die in een Perspectiefbaan aan het werk gaan, 
nemen daarbij in feite een baan in die anders door een andere werkzoekende was ingevuld. Met 
verdringing bedoelen we hier dus dat de ene werkzoekende een arbeidsplaats inneemt die anders 
door een andere werkzoekende was ingevuld19. Met andere woorden 100 Perspectiefbanen 
betekent niet de creatie van 100 extra arbeidsplaatsen. Voor een groot deel zal er sprake zijn van 
het verdringen van een andere werkzoekende. Voor de MKBA is dat van belang omdat dat 
betekent dat allerlei effecten (en baten) zich dan niet of in veel mindere mate voordoen. Zo gaan 
we er bijvoorbeeld vanuit dat verdringing van een andere werkzoekende er uiteindelijk veelal toe 
leidt dat iemand anders in de uitkering komt20. Dit leidt in dat voorbeeld dan niet direct (verderop in 
dit hoofdstuk gaan we in op het voordeel van kansegalisatie) tot een vermindering van het aantal 
uitkeringen.  
 
We houden echter rekening met verschillende factoren die er toe leiden dat Perspectiefbanen wel 
tot extra werkgelegenheid leiden. We maken daarbij onderscheid tussen de periode tijdens de 
Perspectiefbanen en het re-integratietraject in het nulalternatief (2016-2017 ofwel korte termijn) en 

16 SEO (2011)- Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken; en SEO (2013)-  Langetermijneffecten van re-integratie 
17 Divosa/IWI, 2009, in SEO (2011)- Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken 
18 Analyse Ecorys op basis van cijfers van W&R Amsterdam in LPBL(2015), MKBA Werk en Re-Integratie 
19 Het gaat hierbij nadrukkelijk om regulieren banen (met of zonder loonkosten subsidie) en niet om gesimuleerde banen/ 

stages. 
20 Ook als degene die verdrongen wordt zelf niet direct in de uitkering komt, gaan we ervanuit dat de arbeidsmarkt zo 

functioneert dat dit effect uiteindelijk wordt doorgegeven aan werkzoekenden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. 
Werkzoekende met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt zullen relatief sneller een baan vinden en uiteindelijk blijven 
werkzoekenden met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt over en zullen in de bijstand terechtkomen. 
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de periode na de Perspectiefbaan en het re-integratie traject (vanaf 2018 ofwel middellange 
termijn). 
 
Verdringing op de korte termijn 
Voor de korte termijn (2016-2017) gaan we voor het re-integratie instrumentarium in het 
nulalternatief uit van een verdringingspercentage van 75%. Ofwel van de 100 banen die zijn vervuld 
met werkzoekenden na het re-integratietraject, zouden er in het nulalternatief anders 75 door 
andere werkzoekenden zijn ingevuld. We rekenen niet op 100% verdringing omdat de arbeidsmarkt 
imperfecties kent en er  ook sprake is van moeilijk vervulbare vacatures. Voor de evenwichtigheid 
van de analyse en gelet op de dynamiek op de arbeidsmarkt is het ons inziens van belang rekening 
te houden met dit aspect en daarom rekenen we voor de korte termijn met dit verlaagde 
verdringingspercentage.  
 
Voor het alternatief waarbij er ook sprake is van de inzet van Perspectiefbanen dient ook rekening 
te worden gehouden met twee aanvullende factoren: 
1. Extra werkgelegenheid omdat werkgevers door de subsidie vanuit de gemeente eerder geneigd 

zullen zijn nieuw personeel aan te nemen. De verwachting is daarbij dat de financiële 
ondersteuning die samengaat met de Perspectiefbaan een deel van de werkgevers overhaalt 
om eerder en/of bij twijfel extra personeel aan te nemen in plaats van nog enkele maanden te 
wachten. Werkgevers die op lange termijn krapte verwachten zullen zonder subsidiëring in de 
jaren voor de feitelijke krapte nog niet altijd investeren in het trainen en opleiden van nieuwe 
werknemers die zij in de (nabije) toekomst (mogelijk) nodig zullen gaan hebben. Met de 
gemeentelijke bijdrage in het geval van een Perspectiefbaan zullen bedrijven eerder een 
nieuwe arbeidsplaats creëren. We gaan er in deze MKBA vanuit dat gedurende de periode van 
de Perspectiefbaan 25% van de plekken extra is. Dit houdt in dat, van de 100 Perspectiefbanen 
in 2016-2017, 25 alleen zijn gecreëerd vanwege het bestaan van dit instrument.  
 

2. Een werknemer met een Perspectiefbaan komt niet in de plaats van een regulier ingevulde 
volledige fte (full time equivalent). Het is de verwachting dat bedrijven voor elke reguliere 
werknemer die zij (in geval van verdringing), in dienst genomen zouden hebben,  meer mensen 
in een Perspectiefbaan  laten werken. De reden hiervoor is de lagere productiviteit van 
medewerkers met een Perspectiefbaan. Op basis van gesprekken met de gemeente schatten 
we in dat er 1,25 werknemers met een Perspectiefbaan worden aangenomen in plaats van 1 
reguliere werknemer21 De doelgroep van Perspectiefbanen heeft een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt vooral als gevolg van achterblijvende werknemersvaardigheden. Daarnaast zal 
voor een deel ook gelden dat ze in een andere sector komen te werken en dat ze eerst 
geschoold dienen te worden (wat tijd en productiviteit kost). Daarnaast is een reden voor het 
aannemen van meer werknemers met een Perspectiefbaan, dat de bedrijven een subsidie van 
de gemeente ontvangen, waardoor het financieel ook beter mogelijk is.  

 
De combinatie van de twee factoren leidt er in de MKBA toe dat tijdens de looptijd van de 
Perspectiefbaan (2016-2017) het verdringingspercentage 60% is en dat daarmee van de 100 
Perspectiefbanen er 40 extra zijn (en 60 anders ook hadden bestaan maar dan waren ingevuld 
door werknemers zonder Perspectiefbaan). 
 
Verdringing op de middellange termijn (vanaf 2018) 
Ook op de langere termijn kan zowel de Perspectiefbaan als het reguliere re-integratie 
instrumentarium tot verdringing leiden. Als iemand na zijn Perspectiefbaan een reguliere baan 
vindt, zal een andere werkzoekende deze baan immers niet kunnen verwerven. Deze persoon kan 

21 Dit houdt in dat ervan wordt uitgegaan dat een werknemers met een Perspectiefbaan circa 80% van de productiviteit levert 
van een reguliere aangenomen werknemer. 
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iemand met of zonder uitkeringsrechten zijn (student, immigrant, niet-uitkeringsgerechtigde 
(‘Nug’er’) of uitkeringsgerechtigde werkzoekende. Verdringing van een niet-uitkeringsgerechtigde 
heeft voor de gemeente positieve gevolgen op het vlak van uitkeringen. Echter, het is aannemelijk 
dat een niet-uitkeringsgerechtigden op een andere plek weer een uitkeringsgerechtigde verdringt 
die op dezelfde afstand staat van de arbeidsmarkt22. Deze persoon zal een uitkering hebben of 
aanvragen, met als gevolg dat UWV of gemeente een uitkering dient te verstrekken. Per saldo 
betekent dit dus dat een persoon die aan het werk komt door een Perspectiefbaan of het reguliere 
re-integratie instrumentarium niet per definitie resulteert in 1 minder uitkering. Om hoeveel minder 
uitkeringen het dan wel gaat is lastig vast te stellen. Aan de ene kant kan worden beredeneerd dat 
vanwege de verwachte arbeidsmarktkrapte in de sectoren waar Perspectiefbanen op zijn gericht er 
geen verdringing plaatsvindt. Aan de andere kant kent de arbeidsmarkt imperfecties en is er 
onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt.  Vanwege de onzekerheid 
omtrent de mate van verdringing op de middellange termijn (vanaf 2018) gaan we uit van een 
bandbreedte van 0% tot 50%23.  
 

Effecten van verdringing 

De gemeente Amsterdam probeert verdringing zoveel mogelijk te voorkomen door zich te richten op het 

committeren van werkgevers in (toekomstige) krapte sectoren. Op deze manier kan een werknemer met 

een Perspectiefbaan een gat opvullen dat anders niet door iemand anders ingevuld zou zijn. De gemeente 

Amsterdam erkent dat verdringing door Perspectiefbanen nooit volledig te voorkomen is. Dit hoeft niet erg 

te zijn omdat degenen die verdrongen worden betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt en 

langdurig werkloosheid voorkomen wordt wat de afstand tot de arbeidsmarkt vaak onoverbrugbaar maakt. 

Door iemand met grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen wordt voorkomen dat deze 

persoon voor langere tijd of wellicht zelfs voorgoed niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. 

 

Het kan dus zo zijn dat verdringing op korte termijn geen besparing op de uitkeringen geeft: de 

aangevraagde uitkering door een nieuwe werkloze is gelijk aan de bespaarde uitkering op een persoon 

met een Perspectiefbaan. Op langere termijn kan er wel een voordeel optreden voor de gemeente, doordat 

de verwachte uitkeringsduur van de nieuwe aanvrager korter is dan de duur van de besparing op de 

toekomstige uitkering van de deelnemer aan de Perspectiefbaan. Dit effect treedt op indien het voor de 

deelnemer van de Perspectiefbaan moeilijker is om zelfstandig uit de uitkeringssituatie te geraken dan voor 

de nieuwe aanvrager, omdat deze laatste dichter bij de arbeidsmarkt staat.  

 

Concreet zou het kunnen zijn dat de ex-bijstandsgerechtigde zonder perspectief baan nog 15 jaar in de 

bijstand zou blijven, terwijl de verdrongen aanvrager een verwachte uitkeringsduur van 2 jaar heeft, omdat 

hij of zij betere perspectieven heeft. De veronderstelling, op basis van literatuur24 en ervaringen elders, is 

dat hoe langer de bijstand duurt, des te kleiner de kans wordt dat de bijstand verlaten wordt (anders dan 

door het bereiken AOW leeftijd). De te besparen toekomstige uitkering is dan dus hoger, dan voor iemand 

die nog relatief kort in de bijstand zit25.  

 

Op basis van data van de Gemeente Amsterdam over 2014 hebben we alleen voor personen in trede 3 

(doelgroep Perspectiefbanen) een analyse gemaakt van de uitstroomkansen uit de bijstand naar het aantal 

jaren dat personen al in de bijstand zitten. We hebben hierbij de uitstroomcijfers uit de bijstand in 2014 

naar duur van de bijstand afgezet tegen het totaal aantal trede 3 klanten dat op 31-12-2014 al een 

bepaalde tijd in de bijstand zat. De uitkomsten van deze analyse zijn weergegeven in Figuur 4.3. 

 

22 SEO (2006).  De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief 
23 In de gevoeligheidsanalyse zal ook nog gerekend worden met een hoger verdringingspercentage.   
24 Groot, I., M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Oom en W. Zwinkels, 2008, De lange weg naar werk. Beleid voor 

langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. 
25 Groot, I., M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Oom en W. Zwinkels, 2008, De lange weg naar werk. Beleid voor 

langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB, Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. 
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Figuur 4.3 Uitstroomkans uit de bijstand naar duur in de bijstand (alleen personen in trede 3), 
Amsterdam 2014  

 
Bron: Data Gemeente Amsterdam, berekening Ecorys, 2015 

 
De belangrijkste conclusies uit deze analyse ten behoeve van de voorliggende MKBA is dat de hoogste 

uitstroomkans gedurende de eerste twee jaar bestaat en daarna sterk afneemt. Na vijf jaar in de bijstand te 

hebben gezeten vlakt de kans op uitstroom af.  

 

Het bevoordelen van uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van 

personen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt leidt dus waarschijnlijk op termijn tot besparingen. 

Met andere woorden: de verbetering van de arbeidsmarktpositie van personen vanuit trede 3 met een 

Perspectiefbaan is groter dan de verslechtering van de arbeidsmarktpositie van degenen die (tijdelijk) 

verdrongen worden op de arbeidsmarkt door Perspectiefbanen. Uiteindelijk leidt dit tot een afname van het 

aantal langdurig werklozen en de kosten die daarbij horen (met name uitkeringen, sociale- en zorg 

voorzieningen). Voor bedrijven in sectoren met krapte leidt dit op langere termijn tot een groter aanbod van 

geschikte arbeidskrachten en tot lagere kosten voor werving en selectie en opleiding en training. 

 
 

4.3.3 Effectiviteit 
Op basis van de hiervoor beschreven aannamen ten aanzien effectiviteit, verdringing en extra 
werkgelegenheid komen we tot het verschil in aantal werklozen zoals weergegeven in Figuur 4.4. 
 
Figuur 4.4 Verschil tussen Perspectiefbanen en het instrumentarium in het nulalternatief  
  2016 2017 2018 2019 2020 

Lager aantal werklozen bij alternatief met Perspectiefbanen bij 0% 
verdringing vanaf 2018 5 21 15 15 15 

Lager aantal werklozen bij alternatief met Perspectiefbanen bij 50% 
verdringing vanaf 2018 5 21 8 8 8 

 
In vergelijking met de inzet van het reeds bestaande instrumentarium leidt de inzet van 100 
Perspectiefbanen tot een groter aantal personen dat een reguliere betaalde baan vindt en uit de 
uitkering stroomt. In het eerste jaar gaat het om 5 personen, in het tweede jaar 21 personen en in 
de jaren daarna, afhankelijk van de mate van verdringing, 8 tot 15 personen. 
 
In aanvulling op de toelichting in dit hoofdstuk op de belangrijkste uitgangspunten van deze tabel, 
bevat bijlage D een meer gedetailleerd overzicht. 
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5 Kosten en baten per partij 

In dit hoofdstuk bekijken we de kosten en baten van Perspectiefbanen ten opzichte het bestaande 
instrumentarium (het nulalternatief). Waar mogelijk berekenen we de hoogte van de kosten en 
baten. Wanneer dit niet mogelijk is worden ze kwalitatief beschreven. De volgende kosten en baten 
zijn meegenomen in de analyse, zij kunnen bij verschillende partijen liggen: 
 
Maatschappelijke kosten Perspectiefbanen: 
• Bijdrage gemeente aan bedrijven 
• Salaris deelnemers 
• Uitvoeringskosten gemeente en bedrijven 
• Verlies vrijetijd personen met een Perspectiefbaan 
 
Maatschappelijke baten Perspectiefbanen: 
• Bijstandsuitkeringen 
• Uitvoering re-integratie 
• Uitgaven zorg en hulpverlening 
• Bijdrage van gemeente salaris deelnemers Perspectiefbanen  
• Werving en selectie op middellange termijn 
• Training en opleiding op middellange termijn 
• Productiviteit 
• Salaris  
• Vrijetijd 
• Toeslagen/ subsidies  
• WW uitkeringen (negatieve baat) 
• Inkomstenbelasting 
 
 
5.1 Kosten Perspectiefbanen 

Er zijn twee partijen die kosten moeten maken voor Perspectiefbanen, de gemeente en de 
bedrijven die iemand met een Perspectiefbaan in dienst willen nemen. We gaan hieronder in op de 
kosten per partij en de totale kosten. We presenteren per partij eerst het verschil tussen 
Perspectiefbanen en het nulalternatief (in nominale waarden, ofwel prijspeil van de betreffende 
jaren) en geven daarna een toelichting op de berekening. In het volgende hoofdstuk presenteren 
we het totaal aan kosten en baten over alle betrokken partijen. 
 
 

5.1.1 Gemeente 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de kosten van de gemeente. 
 
Tabel 5.1 Overzicht kosten voor de gemeente (nominale waarde in €) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2016-2018 
Perspectiefbaan  € 516.900   €1.013.363         €1.530.263  
Nulalternatief  € 301.350   € 238.473         € 539.823  

Verschil project en nul-alternatief  € 215.550   € 774.890         €990.440  
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We zien dat voor de gemeente de uitgaven hoger zijn (circa € 990.000) voor de Perspectiefbanen 
dan voor het bestaande instrumentarium. Dit ligt vooral aan de subsidie van gemiddeld € 11.000 
per Perspectiefbaan die de gemeente aan de bedrijven geeft. 
 
Kosten gemeente bij Perspectiefbanen 
De gemeente is de initiatiefnemer en uitvoerder van de Perspectiefbanen en zal het grootste deel 
van de kosten van de Perspectiefbanen op zich nemen. De gemeente geeft per Perspectiefbaan 
een subsidie van gemiddeld € 11.000 aan het betreffende bedrijf26. Dit komt neer op circa 50 
procent van de loonkosten van een deelnemer gedurende een Perspectiefbaan traject.  
 
Naast financiële uitgaven aan bedrijven maakt de gemeente ook kosten op het vlak van de 
uitvoering. In het geval van de Perspectiefbanen gaan we uit van gemiddeld € 2.200 per traject. 
Deze kosten zijn berekend op basis van 20% van de programmakosten. In de literatuur27 wordt 
uitgegaan van 15% van de programmakosten. De gemeente Amsterdam geeft echter aan dat 
uitvoering van Perspectiefbanen arbeidsintensiever en daarmee duurder zal zijn dan het bestaande 
instrumentarium. Daarom is de 15% uit de literatuur verhoogd tot 20%. Wanneer we de 
uitvoeringskosten berekenen op basis van de € 11.000 gemiddelde programmakosten (alleen de 
subsidie aan de bedrijven) komen we op  € 2.200 uitvoeringskosten per Perspectiefbaan. Deze 
berekening is verder gecontroleerd door te kijken naar de kosten en de caseload per medewerker 
van W&R. Deze uitkomsten liggen in dezelfde orde van grootte. 
 
De totale kosten voor een Perspectiefbaan komen daarmee uit op gemiddeld € 13.200 per plek.  
 
Kosten gemeente bij gemiddeld traject in het nulalternatief 
Ook in het nulalternatief is er sprake van een subsidie van de gemeente aan bedrijven als ze 
werkzoekenden met een bijstandsuitkering aannemen. Deze loonkostensubsidie bedraagt € 5.215 
per baan28. Op basis van de ervaring van de gemeente en de verwachting voor de toekomst wordt 
er daarbij vanuit gegaan dat in 50 procent van de gevallen een loonkostensubsidie wordt 
gegeven29. 
 
Naast deze subsidie heeft de gemeente trajectkosten. Dit betreft uitvoeringskosten30 (vooral inzet 
gemeentelijke capaciteit) maar bijvoorbeeld ook scholingskosten.  In het nulalternatief kost de inzet 
van een gemiddeld traject €4.98431. Deze trajectkosten zijn inclusief  uitvoeringskosten.  
De totale kosten voor een traject met het bestaande re-integratie instrumentarium in het 
nulalternatief  komen daarmee uit op circa € 7.600. Daarmee liggen de gemiddelde kosten van een 
Perspectiefbaan circa € 5.600 hoger dan de kosten van een gemiddeld traject met het bestaande 
instrumentarium. 
 
 

5.1.2 Bedrijven 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de kosten van de bedrijven. 
 

26  Mondeling aangegeven door de Gemeente 
27  Raad voor Werk en Inkomen (2009), Factsheet Re-integratie; en 

http://www.kcco.nl/doc/kennisbank/factsheet_reintegratie.pdf).  
28  Berekening Ecorys op basis van aantallen deelnemers en kosten per traject van het W&R instrumentarium zoals 

opgenomen in LPBL (2015), MKBA Werk en Re-integratie 
29  Zie ook paragraaf 3.2.1. 
30  In het nul alternatief zijn de uitvoeringskosten bij de programmakosten (loonkostensubsidie) inbegrepen en bij 

Perspectiefbanen niet, maar zijn deze apart berekend. De losse onderdelen van de kostenopbouw van de gemeente zijn 
daarom niet goed vergelijkbar tussen de twee alternatieven. Voor een zuivere vergelijking dienen de totale kosten 
(gecombineerde uitvoeringskosten en programma uitgaven) te worden vergeleken. 

31  LPBL- MKBA Werk en Re-integratie 
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Tabel 5.2 Kosten voor bedrijven 
Salariskosten 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2018 
Perspectiefbanen € 565.500 € 1.696.500       € 2.262.000 
Nul-alternatief € 339.300 € 876.525     

 
€ 1.215.825 

Verschil  € 226.200 € 819.975       € 1.046.175 
  

 
          

Uitvoeringskosten (afspraken maken met gemeente en 
extra opleiding/begeleiding) 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2018 
Perspectiefbanen € 103.800 € 311.400       € 415.200 
Nul-alternatief € 62.280 € 160.890     

 
€ 223.170 

Verschil  € 41.520 € 150.510       € 192.030 
              
Totale kosten 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2018 
Perspectiefbanen € 669.300 € 2.007.900       € 2.677.200 
Nul-alternatief € 401.580 € 1.037.415     

 
€ 1.438.995 

Verschil  € 267.720 € 970.485       € 1.238.205 

 
De totale kosten voor bedrijven zijn in de situatie met Perspectiefbanen hoger dan in de situatie van 
het nulalternatief. Dit komt met name omdat ze in het alternatief met de Perspectiefbanen meer 
werknemers in dienst nemen32 en daarbij ook nog hogere uitvoeringskosten per baan hebben. 
 
Salaris deelnemers 
Bedrijven die gebruik maken van Perspectiefbanen zullen ook zelf uitgaven moeten doen voor het 
aannemen van personen. Bedrijven ontvangen van de gemeente ongeveer 50 procent van het 
minimumloon van een nieuwe medewerker, de resterende helft van de salariskosten moeten ze zelf 
aanvullen. Boven op de helft van het loon (we gaan in de berekening uit van een bruto 
minimumloon van circa € 1.500) komen nog 30 procent werkgeverslasten. Bedrijven betalen per 
Perspectiefbaan bruto € 1.952 euro per maand, waarmee de salariskosten per (Perspectief)baan 
inclusief werkgeverslasten € 23.428 per jaar bedragen.   
 
Uitvoering Perspectiefbanen 
Net als de gemeente moeten ook bedrijven uitvoeringskosten maken. Er is personeel nodig dat het 
contact met de gemeente onderhoudt voor de daadwerkelijke plaatsing kan plaatsvinden. We 
schatten in dat ten opzichte van de nulsituatie er binnen een bedrijf gemiddeld 4 uur per maand 
meer gewerkt wordt aan het afstemmen met de gemeente over de Perspectiefbaan. 
 
We verwachten dat er in een Perspectiefbaan door het bedrijf meer tijd gestoken zal moeten 
worden in het begeleiden van deelnemers dan in de nul situatie. De werknemers uit de doelgroep 
van Perspectiefbanen bezitten iets minder vaardigheden en kennis dan andere werknemers en 
zullen dus iets meer begeleiding nodig hebben om klaargestoomd te kunnen worden tot 
zelfstandige productieve werknemers. We schatten in dat werknemers in een Perspectiefbaan 1,5 
keer meer begeleiding nodig zullen hebben. We verwachten dat tijdens Perspectiefbanen bedrijven 
9 uur per week iemand moeten begeleiden33. We rekenen met een uurtarief van 80 euro (incl. 
overhead).  
 
 

5.1.3 Werknemers / deelnemers Perspectiefbanen  
Werknemers / deelnemers met een Perspectiefbaan maken kosten in de vorm van het inleveren 
van vrijetijd. In welvaartszin heeft vrijetijd ook een waarde. Deze tijd had immers benut kunnen 

32  Zie ook paragraaf 4.3.2 betreffende extra werkgelegenheid in het alternatief met Perspectiefbanen. 
33  Los gebaseerd op een gemiddelde van 1,5 uur begeleiding per dag aan BBL leerlingen 

(http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E6551CA1-9A95-4243-AAE4-3586FB5A2496/0/2012k3v4p52art.pdf) 
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worden voor persoonlijk vermaak, zorg voor de persoon zelf of voor anderen zoals in de vorm van 
mantelzorg en/of vrijwilligerswerk. Tijd is schaars en heeft waarde. Om de optimale werktijd te 
bepalen maken mensen een afweging tussen de opbrengst van een uur extra werken en een uur 
extra vrije tijd. Met het stijgen van het loon doen zich twee effecten voor: hoe hoger het inkomen, 
hoe meer waarde gehecht wordt aan vrije tijd; maar, hoe hoger de loonstijging hoe hoger de 
waarde van een uur extra werk34. Om het potentiële succes van re-integratiemaatregelen in beeld 
te kunnen brengen is het zaak te kijken naar de verhouding in de waardering van tijd en inkomsten. 
 
Tegenover het verlies aan vrijetijd staat echter ook het verdwijnen van verplichtingen die 
samenhangen met het ontvangen van een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld sollicitatieplicht en 
afspraken met contactpersoon van W&R van de gemeente. 
Het verdwijnen van deze verplichtingen compenseert een deel van het verlies aan vrijetijd. Het 
verschil dat overblijft is niet exact aan te geven. We willen in deze studie echter niet voorbijgaan 
aan het verlies aan vrije tijd en gaan er daarbij vanuit dat het verdwijnen van de 
bijstandsverplichtingen dit niet geheel compenseren. In de MKBA gaan we daarom uit van een 
kostenpost voor de werknemers met een Perspectiefbaan gelijk aan 5% van de omvang van de 
bijstandsuitkering die ze eerst ontvingen. Tabel 5.3 geeft een overzicht van de kosten van de 
werknemers. 
 
Tabel 5.3 Kosten werknemers / deelnemers Perspectiefbanen 
  2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 
Verlies vrije tijd maar ook verdwijnen van verplichtingen  
die horen bij een bijstandsuitkering  € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686 € 73.340 

Totaal (=verschil met nulalternatief)  € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686 € 73.340 

 
 
5.2 Baten Perspectiefbanen 

Waar de kosten bij twee partijen vallen zijn er meerdere partijen die baten van Perspectiefbanen 
ondervinden (let wel, deze kunnen ook negatief zijn): de gemeente, bedrijven, deelnemers, overige 
werklozen en het Rijk. Vanwege de onzekerheid omtrent de mate van verdringing door werknemers 
met Perspectiefbanen van overige werknemers op de arbeidsmarkt en de invloed die dit heeft op 
de uitkomsten van de MKBA werken we met een bandbreedte voor deze factor (zie ook paragraaf 
4.3.2). Voor de periode na 2018 (na afloop traject Perspectiefbanen) gaan we voor de onderkant 
van de bandbreedte uit van 0 procent verdringing en aan de bovenkant van 50 procent verdringing.  
Dit laatste betekent dat in de helft van de gevallen als iemand na een Perspectiefbaan (ander) werk 
vindt deze baan anders was ingevuld door een andere werkzoekende en dat deze werkzoekende 
(of via een doorgeefeffect een andere werkzoekende) nu werkloos is en een uitkering ontvangt (zie 
ook paragraaf 4.3). 
 
Per batenpost presenteren we in deze paragraaf telkens de onderkant en de bovenkant van de 
bandbreedte van het saldo tussen het scenario met Perspectiefbanen en het nulalternatief (i.e. de 
inzet van alleen het bestaande re-integratie instrumentarium). In de bijlage is voor zowel de 
onderkant als de bovenkant van de berekende bandbreedte een uitgebreid overzicht opgenomen 
van de kosten en baten per betrokken partij in de samenleving en voor de gehele samenleving in 
Nederland en die in Amsterdam. 
 
 

5.2.1 Gemeente 
Tabel 5.4 geeft de omvang van de verschillende baten van de gemeente weer. 

34  Beer, P. de (2004). Meer welvaart maakt niet gelukkig. Uit: Aernoud Witteveen, Ton Korver en Hans Achterhuis (red.), 
Arbeid, tijd en flexibiliteit, Schiedam: Scriptum Management, 2004, pp. 33-45. 
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Tabel 5.4 Baten van de gemeente, € netto contante waarde, 2016-2020 (basis jaar 2015) 
Baten gemeente Minimum  Maximum 
Minder uitgaven uitkeringen (bijstand) (incl. verdringing) € 552.033 € 857.453 
Lagere uitvoeringskosten re-integratie en activering (Na afloop traject, dus na 2 jaar) € 22.652 € 45.304 

Minder hulpverlening: zorg/welzijn/schuldhulpverlening € 35.129 € 50.330 
Totaal baten gemeente € 609.814 € 953.087 

 
 
Veruit de belangrijkste baat voor de gemeente wordt gevormd door het afnemen van het aantal 
bijstandsuitkeringen.  
 
Minder bijstandsuitkeringen 
De gemeente investeert in de Perspectiefbanen met de verwachting dat dit voordelen oplevert, niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor de deelnemers en de bredere maatschappij. De belangrijkste 
baat voor de gemeente zelf van de invoering van Perspectiefbanen is de afname van het aantal 
bijstandsuitkeringen.  
 
We hebben op basis van cijfers van het CBS35 over huishoudenssamenstelling het gemiddelde 
bijstandsuitkeringsbedrag berekend dat personen ontvingen, € 1.187 netto per maand36. Ook 
hebben we gebruik gemaakt van de literatuur waarin de recente MKBA Werk en Re-integratie37 
voor de gemeente Amsterdam is uitgegaan van gemiddelde kosten per bijstandsuitkering per jaar 
inclusief  uitvoeringskosten van € 16.800. Dit bedrag hebben we vervolgens per jaar afgezet tegen 
het verschil in het aantal personen van wie we verwachten dat ze gedurende of na afloop van het 
nul traject of de Perspectiefbanen gebruik zullen moeten maken van de uitkering. We zijn daarbij 
uitgegaan van het verschil in het aantal uitkeringen tussen de situatie met Perspectiefbanen en in 
het nulalternatief. 
 
Uitvoering re-integratie 
De gemeente heeft zoals gezegd uitvoeringskosten om re-integratietrajecten uit te kunnen voeren. 
We gaan ervan uit dat de gemeente op termijn na afloop van de Perspectiefbaan minder kosten 
hoeft te maken op het vlak van re-integratie dan het had gemoeten in de nul situatie. Naar 
verwachting zorgt een Perspectiefbaan voor een hogere duurzame instroom op de arbeidsmarkt, 
mensen hoeven dus na het traject minder een beroep te doen op het alternatieve instrumentarium 
dat voorhanden is binnen de gemeente. Dit levert de gemeente een voordeel op, op het vlak van 
programmakosten en uitvoeringskosten. Voor de berekening van deze baat hebben we gebruik 
gemaakt van de eerder berekende uitvoeringskosten. We gaan er vanuit dat een activeringstraject 
na onsuccesvolle uitstroom de helft van de kosten van een regulier re-integratietraject bedraagt38.  
 
Zorg en Hulpverlening 
Arbeidsdeelname heeft een causale relatie met gezondheid39. Mensen die werken voelen zich 
mentaal en fysiek gezonder. Uit onderzoek kwam naar voren dat het weer aan het werk raken na 

35  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37312&D1=31-32,36,41,46&D2=l&HDR=G1&STB=T&VW=T 
36  We rekenen vanuit de gedachte dat norm eigen vermogen voldoen. We houden geen rekening met de kostendelersnorm 
37  LPBL (2015). MKBA Werk en Re-integratie. 
38  Inschatting Ecorys op basis van raming kosten bestaande re-integratie instrumenten en de inschatting dat 

activeringstrajecten minder intensief zijn. 
39  McKee-Ryan, F.M., Song, Z., Wanberg, C.R., & Kinicki, A.J. (2005). Psychological and 
physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of 
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een periode van werkloosheid de kans op depressie met 26 procent vermindert en de kans op 
angst met 13 procent vermindert40. Naast een toename in zorggebruik is te verwachten dat 
werklozen vaker gebruik maken van andere zorg en ondersteuningstrajecten, als 
schuldhulpverlening.  
 
Omdat  het te ver voert alle mogelijke vormen van zorgondersteuning en hulptrajecten apart op te 
nemen hebben we ervoor gekozen in dit onderzoek te kijken naar de gemiddelde uitgaven aan 
zorg, welzijn en werk en inkomen ondersteuning41 van multiprobleem gezinnen (€ 4.713,50 per 
jaar) en van gezinnen zonder of met enkelvoudige problematiek (€ 297,50 per jaar). Deze 
gemiddelden hebben we vervolgens afgezet tegen de aandelen meervoudige zelfredzaam (69 
procent) en enkelvoudige (31 procent) problematiek in de Amsterdamse doelgroep42 43. Het niet 
hebben van werk en voldoende inkomen zijn belangrijke oorzaken voor gezins- en sociale 
problematiek en gezondheidsproblemen. Het hebben van een reguliere betaalde baan kan een 
belangrijke stap zijn naar het oplossen van problemen die iemand heeft, zeker ook voor 
multiprobleem huishoudens. Het is echter niet te verwachten dat het hebben van een 
Perspectiefbaan direct in alle gevallen leidt tot het geheel verdwijnen van de aanwezige problemen. 
Ten behoeve van deze MKBA gaan we ervan uit dat de kosten voor de gemeente met 25 procent 
afnemen doordat iemand een betaalde baan heeft gevonden. 
 
 

5.2.2 Bedrijven 
 
Tabel 5.5 geeft de omvang van de verschillende baten van de bedrijven weer. 
 
Tabel 5.5 Baten van de bedrijven, € netto contante waarde, 2016-2020 (basis jaar 2015) 
Baten bedrijven Minimum  Maximum 
Bijdrage gemeente aan bedrijven  € 917.315 € 917.315 
Minder kosten werving/selectie en opleidingskosten op middellange termijn € 61.294 € 122.588 
Extra productiviteit bedrijven (minimaal) (verschil kosten bedrijven en subsidie 
vanuit gemeente) € 208.383 € 208.383 
Totaal baten bedrijven € 1.186.991 € 1.248.285 

 
De belangrijkste baat voor bedrijven bestaat uit de ontvangst van subsidies van de gemeente voor 
Perspectiefbanen. Daarnaast zijn ook de lagere kosten voor werving, selectie en opleiding van 
nieuw personeel in de toekomst en de hogere productie substantiële baten. 
 
Bijdrage / subsidie gemeente aan bedrijven 
Zoals al beschreven bij de kosten van de gemeente ontvangen bedrijven per Perspectiefbaan 
ongeveer 50 procent van het minimumloon per maand. In totaal ontvangen bedrijven gemiddeld     
€ 11.000 euro per Perspectiefbaan.  
 
Op middellange termijn lagere kosten werving en selectie en training en opleiding 
Door Perspectiefbanen wordt voorkomen dat trede 3 werklozen langdurig werkloos blijven . 
Hiermee wordt ook voorkomen dat als er in de toekomst een tekort aan arbeid is in bepaalde 
sectoren er extra veel kosten gemaakt moeten worden om deze  personen geschikt te krijgen om te 
werken. Het voordeel voor de bedrijven bestaat uit het verschil tussen de kosten die bedrijven 

Applied Psychology, 90, 53-76. 
40  Claussen, B. (1999). Health and re-employment in a five-year follow-up of long-term unemployed. Scandinavian Journal of 

Public Health 1999, 27:94–100. 
41  LPBL (2015) Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam. Deze cijfers zijn exclusief uitgaven aan re-integratie maar inclusief 

uitgaven aan schuldhulpverleningstrajecten.  
42  LPBL (2015). MKBA Werk en Re-integratie.  
43  De groep met top problematiek en multi-problematiek- niet zelf redzaam is in de berekening buiten beschouwing gelaten.  
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moeten maken voor het werven en opleiden van een persoon met een kleinere afstand tot de 
arbeidsmarkt en de kosten voor een persoon met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Bedrijven zullen in de begin periode van de Perspectiefbanen moeten investeren in het trainen en 
opleiden van personeel. Op de middellange termijn zal dit zich uitbetalen omdat bedrijven dan 
minder personeel hoeven op te leiden voor ze de verwachte tekorten aan geschikt personeel 
kunnen vullen. Door de Perspectiefbanen zijn deze personen immers al in een eerder stadium 
opgeleid. Voor het berekenen van deze baat nemen we het verschil in aantal personen in uitstroom 
tussen de nul situatie en de Perspectiefbanen situatie en deze vermenigvuldigden we met de 
gemiddelde kosten die aan training en opleiding worden uitgegeven per persoon. Uit literatuur44 is 
gebleken dat in 2010 aan een gemiddelde deelnemer van cursussen € 1.190 besteed werd. Voor 
een persoon uit de bijstand zullen deze kosten vermoedelijk veel hoger ligger. Uit berekeningen45 
maken we op dat er aan deeltijd WW’ers gemiddeld € 2.142 uitgegeven zou worden om ze 
voldoende competenties bij te brengen (80 procent boven het niveau van een gemiddelde 
werknemer). We hebben gebruik gemaakt van deze getallen om de toename in uitgaven aan 
scholing en training in beide situaties in te schatten. 
 
Bedrijven die via een Perspectiefbaan werknemers de kans geven om de juiste kwalificaties en 
competenties voor de toekomst op te doen, besparen dus uiteindelijk op het maken van werving- 
en selectiekosten in de toekomst. Immers wanneer zij nu al personeel binnenhalen om met 
begeleiding, training en opleiding op het gewenste niveau te krijgen is het niet nodig dat zij in de 
toekomst geld besteden aan het werven van schaars geschikt personeel. Voor het berekenen van 
deze baat nemen we het verschil in aantal personen in uitstroom tussen de nul situatie en het 
alternatief met Perspectiefbanen en deze vermenigvuldigden we met de gemiddelde kosten die aan 
werving en selectie worden uitgegeven per persoon. Uit literatuur46 blijkt dat bedrijven gemiddeld 
tussen de 20 en 30 procent van een jaarsalaris uitgeven aan werving en selectie van een persoon. 
Omdat dit met name opgaat wanneer bedrijven  een externe partij inschakelen om de recruitment 
te verzorgen nemen we de ondergrens van 20 procent van het bruto minimum jaarloon. We komen 
hiermee op een gemiddeld bedrag van € 3.600 per recruitmenttraject. Aangezien Perspectiefbanen 
worden gericht op krapte sectoren, mag worden aangenomen dat de kosten voor werving en 
selectie in deze sectoren hoger zullen liggen. Er is immers een tekort aan aanbod van geschikte 
arbeid op de markt. Omdat niet duidelijk is hoeveel meer deze kosten zullen zijn we van dezelfde 
opslagpercentage uitgegaan als bij training en opleiding (80 procent).  
 
Extra productie bedrijven 
We gaan ervan uit dat bedrijven extra productie realiseren als gevolg van het aannemen van meer 
werknemers met een Perspectiefbaan in vergelijking met aantal reguliere werknemers dat ze 
zouden hebben aangenomen in het nulalternatief (zie ook onder “Verdringing” in paragraaf 4.3.2.). 
De omvang van deze extra productie stellen we minimaal gelijk aan het verschil tussen de extra 
kosten voor bedrijven (salaris, uitvoeringskosten) en de subsidie die bedrijven vanuit de gemeente 
ontvangen. We veronderstellen dat de meeste bedrijven alleen meewerken aan Perspectiefbanen 
als dit op korte termijn minimaal kosten neutraal is. Aangezien nog niet duidelijk is in welke 
specifieke sectoren de Perspectiefbanen worden gerealiseerd en we deze baat zeker niet willen 
overschatten, gaan we in de MKBA uit van de genoemde minimum variant, waarbij de baat gelijk is 
aan het verschil tussen de kosten voor de bedrijven op de korte termijn (looptijd Perspectiefbanen) 
en de omvang van de subsidie van de gemeente. 
 

44  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E6551CA1-9A95-4243-AAE4-3586FB5A2496/0/2012k3v4p52art.pdf 
45  De verhouding tussen gemiddelde uitgaven aan cursussen over alle werknemers (€460) en deeltijd ww’ers (€830) hebben 

we gebruikt voor het berekenen van de uitgaven per bijstandsgerechtigde cursusdeelnemer  
46  http://www.penoenzo.nl/w-s.html, https://www.randstad.nl/werkgevers/werving-en-selectie/wie-regelt-werving-en-selectie-

en-wat-zijn-de-kosten 
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5.2.3 Deelnemers 
Tabel 5.6 geeft de omvang van de verschillende baten van de werknemers met een 
Perspectiefbaan weer. 
 
Tabel 5.6 Baten van de werknemers met een Perspectiefbaan, € netto contante waarde, 2016-2020 

(basis jaar 2015) 
Baten deelnemers Minimum  Maximum 
Geen bijstandsuitkering (negatieve baat) gecorrigeerd voor 3 maanden WW als  
deelnemer na  Perspectiefbaan geen werk vindt -€ 1.263.141 -€ 1.263.141 
Salaris (minimum loon) € 1.491.708 € 1.491.708 
Minder/geen toeslagen/subsidies etc. (negatieve baat) -€ 131.416 -€ 131.416 
Totaal baten deelnemers € 97.150 € 97.150 

 
De belangrijkste baat voor de werknemers met een Perspectiefbaan zijn de salarisinkomsten. Daar 
staan de negatieve baten van het verlies van hun bijstandsuitkering en lagere toeslagen tegenover, 
die de welvaartsstijging van deze voor een deel groep beperken.  
 
Bijstandsuitkeringen (negatieve baat) 
Deelnemers aan Perspectiefbanen verliezen door de deelname hun bijstandsuitkeringen. We 
hebben op basis van cijfers van het CBS over huishoudens samenstelling het gemiddelde 
bijstandsbedrag berekend dat personen ontvingen. Dit bedrag, € 1.187 netto per maand  hebben 
we vervolgens afgezet tegen het aantal personen dat door Perspectiefbanen uit de uitkering 
geraakt.  
 
Bij de berekening van de afname aan inkomsten uit een uitkering is rekening gehouden met extra 
WW inkomsten voor een deel van de deelnemers. De deelnemers die na hun Perspectiefbaan 
geen ander werk vinden hebben namelijk recht op 3 maanden WW uitkering (de berekening van de 
omvang van dit WW effect is opgenomen in paragraaf 5.2.4). 
 
Salaris 
Hoewel deelnemers aan Perspectiefbanen hun bijstandsuitkeringen verliezen ontvangen ze in 
plaats daarvan een salaris. We zijn uitgegaan van een salaris van deze werknemers op het niveau 
van het minimumloon. We rekenen in dit rapport met het netto minimumloon van circa € 1.300 per 
maand. 
 
Toeslagen/ Subsidies (negatieve baat) 
Deelnemers aan Perspectiefbanen zullen een inkomensstijging doormaken doordat zij van een 
bijstandsuitkering naar een salaris gaan. Dit zal gevolgen hebben voor de (hoogte van de) 
toeslagen en subsidies die zij ontvangen. Met de rekentool van de belastingdienst47 en cijfers over 
huishoudenssamenstelling48 en cijfers over de verhouding huurwoningen/koopwoningen49 komen 
we op een terugval in toeslag van gemiddeld € 124 euro per maand (van € 393,55 naar € 269,48).  
 
 
 
 
 
 
 

47  http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
48  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5081B9C0-FAA1-4069-8B9E-DEF9FD77EF3A/0/20130901b15art.pdf 
49  http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/ruimte-economie/wonen/woonbeleid/woonbeleid-

onderzoek/onderzoek/wia/ 
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5.2.4 Overige werkzoekenden 
 
Tabel 5.7 geeft de omvang van de verschillende baten van de overige werkzoekenden weer. 
 
Tabel 5.7 Baten van de overige werkzoekenden, € netto contante waarde 2016-2020 (basis jaar 2015)  
Baten andere werkzoekenden Minimum  Maximum 
Geen salaris (minimum loon) (negatieve baat) -€ 837.055 -€ 508.075 
Ontvangst  bijstandsuitkering € 659.048 € 400.028 
Extra vrije tijd maar ook toename verplichtingen behorende bij bijstand € 40.003 € 40.003 
Meer toeslagen  € 68.868 € 41.802 
Totaal baten  andere werkzoekenden -€ 69.136 -€ 26.242 

 
De baten van deze groep zijn precies tegenovergesteld aan die van de werknemers met een 
Perspectiefbaan. Deze groep verliest (de mogelijkheid op) een inkomen uit betaald werk. Dit 
welvaartsverlies wordt wel voor een groot deel gecompenseerd door de ontvangst van een 
uitkering, meer/hogere toeslagen en extra vrijetijd. Zie voor de berekening van deze posten ook de 
toelichting die eerder in deze paragraaf is gegeven bij de baten (en kosten voor de post vrijetijd) 
van de werknemers met een Perspectiefbaan. 
 
 

5.2.5 Het Rijk  
 
Tabel 5.8 geeft de omvang van de verschillende baten van het Rijk weer. 
 
Tabel 5.8 Baten van het Rijk, € netto contante waarde, 2016-2020 (basis jaar 2015) 
Baten van het Rijk Minimum  Maximum 
Extra WW uitkering (negatieve baat) -€ 148.225 -€ 148.225 
Toename inkomsten Rijk uit belasting en premies  € 176.025 € 252.198 
Minder kosten Rijk aan toeslagen/subsidies etc  € 62.548 € 89.615 
Totaal overige baten € 90.348 € 193.587 

 
Het Rijk is ook incasseerder van baten van Perspectiefbanen in Amsterdam. Zo zal het Rijk minder 
hoeven uit te geven aan toeslagen en mogen er meer belastinginkomsten worden verwacht. Daar 
staat wel tegenover de uitgaven aan WW-uitkeringen licht zullen stijgen, omdat personen die na 
een Perspectiefbaan geen (andere) baan vinden eerst weer drie maanden recht hebben op een 
WW-uitkering voordat ze weer onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. 
 
WW uitkeringen 
Wanneer deelnemers aan Perspectiefbanen na het volbrengen van het Perspectiefbaan traject niet 
(langdurig) in dienst worden genomen door een werkgever, zullen zij voordat zij wederom in de 
bijstand terecht komen in ieder geval 3 maanden WW ontvangen. Omdat we nu geen zinvolle 
inschatting kunnen maken van de WW-rechten die ex-Perspectiefbaners zullen opbouwen gaan we 
uit van gemiddeld 3 maanden WW. Wanneer wederom rekening houden met de huishoudens-
samenstelling cijfers komen we op een gemiddeld WW maandbedrag van € 1.144,. 
 
Inkomensbelasting en premies 
Per werkzaam persoon met een salaris ontvangt het Rijk inkomstenbelasting en premies voor de 
volksverzekeringen (loonheffing) en de werknemersverzekeringen. De loonbelasting en de premie 
voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) samen wordt loonheffing genoemd. Voor een 
werknemer met een minimumloon komt dit per jaar uit op circa € 2.45050. De premies voor de 
werknemersverzekeringen bedragen circa € 1.750 per jaar51, waarmee de totale inkomsten voor 

50  Op basis van http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto 
51  Op basis van http://www.berekenhet.nl/ondernemen/loonkosten-werkgever 
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het Rijk per extra baan met het minimumloon uitkomt op circa € 4.200 per jaar. Deze extra 
inkomsten zijn in de MKBA berekend over het totaal aantal extra personen met een betaalde baan 
in het scenario met Perspectiefbanen ten opzichte van het nulalternatief (re-integratie 
instrumentarium zonder inzet van Perspectiefbanen). 
 
Minder uitgaven aan toeslagen 
Eerder hebben we al beschreven dat werknemers met een Perspectiefbaan minder toeslagen 
zullen ontvangen en de overige werkzoekenden (degene die zijn verdrongen) juist meer. Het 
verschil tussen deze twee vormt de baat voor het Rijk. We nemen voor deze berekening het 
verschil in ontvangen bedrag voor werkenden en bijstandsontvangers en zetten dat af tegen het 
saldo van baanvinders en verliezers. 
 
5.3 Kwalitatieve kosten baten  

Naast bovenstaande kwantitatief in kaart gebrachte kosten en baten is er een aantal kosten en 
baten aan te wijzen die we op dit moment alleen kwalitatief in beeld kunnen brengen. 
 
MVO + imago bedrijven  
Het feit dat bedrijven zich inzetten voor het aan het werk helpen van een groep werklozen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kan positief uitwerken op hun imago52. Zij geven hiermee aan op een 
maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen en dit kan – naast SROI-voordelen – ook de 
aantrekkelijkheid als (potentieel) werkgever vergroten en als bedrijf waarmee consumenten graag 
in zee gaan. 
 
Voorbeeldfunctie voor kinderen als ouder werkt 
Personen die onvrijwillig werkloos zijn hebben een slechtere (gepercipieerde) mentale en fysieke 
gezondheid en verkeren in een slechtere financiële situatie. Wanneer ouders te kampen hebben 
met depressiviteit of geldproblemen kan dit een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid en 
welzijn van partner of kinderen in het gezin53. Ouders kunnen niet meer het voorbeeld zijn dat zij 
hadden kunnen zijn in een situatie zonder werkloosheid. Wanneer kinderen te lang in een 
dergelijke situatie verkeren kan dit negatieve effecten hebben op de eigen kansen ontwikkeling en 
voor de toekomst (intergenerationele werkloosheid en armoede). Door de werkloosheid te 
verkleinen onder een groep mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt draagt 
Perspectiefbanen bij aan het voorkomen / verkleinen van deze problemen. 
 
 
 

52  Zoetemeijer, S. (2009). Armoedebestrijding, imago en koopintentie. 
53  Mörk, E., Sjögren, A., & Svaleryd, H. (2014). Parental Unemployment and Child Health. Working Paper 2014:8, Institute 

for Evaluation of Labour Market and Education Policy. 
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6 Uitkomsten MKBA Perspectiefbanen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de MKBA van Perspectiefbanen (paragraaf 6.2) 
en kijken we wie de belangrijkste investeerders en incasseerders van het project zijn (paragraaf 
6.3). Tevens beschrijven we de robuustheid van deze uitkomsten aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse (paragraaf 6.4). In paragraaf 6.5 worden de conclusies en aanbevelingen van 
het onderzoek weergegeven. 
 
 
6.2 Uitkomsten 

Met Perspectiefbanen wordt door de gemeente geïnvesteerd in de vorm van een bijdrage aan 
bedrijven en door de inzet van capaciteit. Bedrijven investeren ook. Ze zorgen voor de opleiding en 
begeleiding van de werknemers, ze besteden tijd aan het maken van afspraken met de gemeente 
en betalen natuurlijk de salarissen van de werknemers. Tegenover deze investeringen staat echter 
ook een reeks aan maatschappelijke opbrengsten bij  verschillende partijen in de stad en ook bij 
het Rijk. De meeste van deze effecten zijn in het kader van de MKBA gekwantificeerd en in 
Eurowaarden uitgedrukt (gemonetariseerd) . Een tweetal posten is kwalitatief opgenomen: 
MVO/imago en voorbeeldfunctie als ouders werken. Dit laatste houdt in dat we wel 
maatschappelijke effecten verwachten, maar dat we deze niet voldoende konden monetariseren. 
Deze kwalitatieve effecten zijn volgens onderstaande tabel ingedeeld. 
 
Beoordeling kwalitatieve effecten 

Beoordeling Betekenis 

- - Sterk negatief effect verwacht t.o.v. het nul alternatief 

- Negatief effect verwacht t.o.v. het nul alternatief 

0 (+/-) Neutraal / Geen effect verwacht t.o.v. het nul alternatief (positief en negatief heffen elkaar op) 

+ Positief effect verwacht t.o.v. het nul alternatief 

++ Sterk positief effect verwacht t.o.v. het nul alternatief 

 
Van belang bij het lezen van de uitkomsten is rekening te houden dat het hier het verschil (saldo) 
tussen de situatie met Perspectiefbanen en het nulalternatief betreft. 
 
Figuur 6.1 en Tabel 6.1 geven een overzicht van de kosten en baten van Perspectiefbanen afgezet 
tegen de inzet van alleen het huidige  instrumentarium (nulalternatief). Figuur 6.1 geeft een 
schematische weergave van de totale kosten en baten van Perspectiefbanen op het niveau van 
Nederland als geheel en van Amsterdam. Tabel 6.1 geeft een uitsplitsing van de kosten en baten 
per kostenpost en per baat. In de bijlage is voor zowel de onderkant als de bovenkant van de 
berekende bandbreedte een uitgebreid overzicht opgenomen van de kosten en baten per 
betrokken partij in de samenleving en voor de gehele samenleving in Nederland en die in 
Amsterdam. 
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Figuur 6.1  Overzicht kosten en baten (verschil Perspectiefbanen en nulalternatief) * € 1.000 

 

Maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen in bandbreedte rondom het nulpunt 
In het alternatief met 100 Perspectiefbanen wordt door de gemeente samen met de bedrijven ruim 
€ 2 miljoen meer besteed dan in het nulalternatief waar alleen gebruik zou worden gemaakt van het 
huidige W&R-instrumentarium. Hier staan echter ook extra maatschappelijke baten tegenover met 
een totale omvang van circa € 1,9 tot € 2,5 miljoen. Daarmee bevindt het maatschappelijk 
rendement van Perspectiefbanen zich in een bandbreedte rondom het nulpunt. In het meest 
gunstige geval (met geen verdringing door Perspectiefbanen op de arbeidsmarkt vanaf 2018) 
resteert er een positief saldo van kosten en baten van € 0,4 miljoen op landelijk niveau en € 0,2 
miljoen op het niveau van Amsterdam, dus exclusief het effect voor het Rijk. Als we echter uitgaan 
van verdringing door Perspectiefbanen van andere werkzoekenden54,  dan nemen de baten af 
terwijl de directe kosten gelijk blijven. Dit komt met name omdat het aantal uitkeringsgerechtigden 
minder afneemt en daarmee ook de uitgaven van de gemeente hieraan. Het saldo van kosten en 
baten wordt negatiever naarmate de mate van verdringing toeneemt en bedraagt in het minst 
gunstige geval - € 0,2 miljoen op landelijk niveau en - € 0,3 miljoen op Amsterdams niveau. 
 
De kostenbatenratio geeft de verhouding weer tussen een geïnvesteerde euro (door gemeente, 
bedrijven en de deelnemers) en de baten die daaruit voortkomen. Deze verhouding tussen kosten 
en de baten ligt op nationaal niveau tussen de 0,9 en 1,2. Op Amsterdams niveau ligt deze 
verhouding tussen de 0,9 en 1,1. 
 
Ook nog extra positief effect van niet te kwantificeren effecten 
Naast de gemonitariseerde baten zijn er de eerder genoemde twee effecten die we niet goed 
kunnen kwantificeren en in eurowaarden uit drukken. Deze effecten zijn kwalitatief gewaardeerd. 
Ook de niet gekwantificeerde effecten gezamenlijk hebben een positief effect. Naast het berekende 
maatschappelijke rendement van is er dus nog een opwaarts potentieel te verwachten.  
  

54 In 50 procent van de  gevallen dat een persoon na een traject een baan vindt en uit de uitkering stroom, zie ook paragraaf 

4.3.2. 
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Tabel 6.1 Overzicht kosten en baten (verschil Perspectiefbanen en nulalternatief) 
1. Kosten/ baten Gemeente Minimum Maximum 
Kosten gemeente NCW NCW 
Bijdrage gemeente aan bedrijven en uitvoeringskosten € 900.515 € 900.515 
Totaal kosten gemeente € 900.515 € 900.515 
Baten gemeente Minimum  Maximum 
Minder uitgaven uitkeringen (bijstand) (incl. verdringing) € 552.033 € 857.453 
Lagere uitvoeringskosten re-integratie (Na afloop traject, dus na 2 jaar) € 22.652 € 45.304 

Minder hulpverlening: zorg/welzijn/schuldhulpverlening € 35.129 € 50.330 
Totaal baten gemeente € 609.814 € 953.087 
Saldo kosten en baten NCW NCW 
Saldo kosten en baten gemeente -€ 290.701 € 52.572 
      
2. Kosten/ baten bedrijven     
Kosten bedrijven NCW NCW 
Uitvoeringskosten (afspraken maken met gemeente en extra opleiding en 
begeleiding) € 174.582 € 174.582 
Salariskosten aan deelnemers € 951.116 € 951.116 
Totaal kosten bedrijven € 1.125.698 € 1.125.698 
Baten bedrijven Minimum  Maximum 
Bijdrage gemeente aan bedrijven  € 917.315 € 917.315 
Minder kosten werving/selectie en opleidingskosten op middellangetermijn € 61.294 € 122.588 
Extra productiviteit bedrijven (minimaal) (verschil kosten bedrijven en subsidie 
vanuit gemeente) € 208.383 € 208.383 
Totaal baten bedrijven € 1.186.991 € 1.248.285 
Saldo kosten en baten NCW NCW 
Saldo kosten en baten bedrijven € 61.294 € 122.588 
      
3. Kosten/ baten deelnemers Perspectiefbanen     
Kosten deelnemers NCW NCW 
Verlies vrije tijd maar ook verdwijnen verplichtingen bijstand uitkering  € 63.157 € 63.157 
Totaal kosten deelnemers € 63.157 € 63.157 
Baten deelnemers Minimum  Maximum 
Geen bijstand (negatieve baat) gecorrigeerd voor 3 maanden WW als deelnemer 
na Perspectiefbaan geen werk vindt 

-€ 
1.263.141 -€ 1.263.141 

Salaris (minimum loon) € 1.491.708 € 1.491.708 
Minder/geen toeslagen/subsidies etc. (negatieve baat) -€ 131.416 -€ 131.416 
Totaal baten deelnemers € 97.150 € 97.150 
Saldo kosten en baten NCW NCW 
Saldo kosten en baten deelnemers € 33.993 € 33.993 
      
4. Kosten/ baten  andere werkzoekenden     
Kosten andere werkzoekenden NCW NCW 
Totaal kosten andere werkzoekenden     
Baten andere werkzoekenden Minimum  Maximum 
Geen salaris (minimum loon) (negatieve baat) -€ 837.055 -€ 508.075 
Ontvangst  bijstandsuitkering € 659.048 € 400.028 
Extra vrije tijd maar ook toename verplichtingen behorende bij bijstand € 40.003 € 40.003 
Meer toeslagen  € 68.868 € 41.802 
Totaal baten  andere werkzoekenden -€ 69.136 -€ 26.242 
Saldo kosten en baten NCW NCW 
Saldo kosten en baten  andere werkzoekenden -€ 69.136 -€ 26.242 
      
5. Overige kosten/ baten      
Kosten overige  partijen NCW NCW 
Totaal overige kosten      
Baten van het Rijk Minimum  Maximum 
Extra WW uitkering (negatieve baat) -€ 148.225 -€ 148.225 
Toename inkomsten Rijk uit belasting en premies  € 176.025 € 252.198 
Minder kosten Rijk aan toeslagen/subsidies etc.  € 62.548 € 89.615 
Totaal overige baten € 90.348 € 193.587 
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Saldo kosten en baten NCW NCW 
Saldo overige kosten en baten  € 90.348 € 193.587 

 
    

Overige niet kwantificeerbare kosten/baten     
Imago bedrijven + 
Voorbeeldfunctie voor kinderen als ouder werkt + 
Totaal saldo kosten en baten voor partijen in Adam + 

 
Totaal     
  Minimum  Maximum 
Totaal saldo kosten en baten -€ 174.202 € 376.498 
Totaal saldo kosten en baten voor partijen in Adam -€ 264.550 € 182.911 
Batenkosten ratio landelijk (baten per € aan kosten) 0,9 1,2 
Batenkosten ratio Amsterdam (baten per € aan kosten) 0,9 1,1 
Nog extra (kwalitatieve) positieve baten: Verbeteren imago gemeente en 
bedrijven en versterken voorbeeldfunctie voor kinderen + 

 
 
6.3 Investeerders & Incasseerders 

Zoals eerder gesteld zijn er verschillende partijen in de maatschappij die in Perspectiefbanen 
investeren en positieve en of negatieve baten ondervinden. Figuur 6.2 geeft een weergave van de 
verdeling van de extra kosten en de baten per partij (saldo van Perspectiefbanen en het bestaande 
instrumentarium in het nulalternatief). 
 
 
Figuur 6.2 Kosten en baten per partij (saldo tussen scenario met Perspectiefbanen en het 
nulalternatief), * € 1.000 55 

 
 
De extra kosten voor Perspectiefbanen komen vooral voor rekening van de gemeente Amsterdam 
(met name subsidies aan bedrijven) en de deelnemende bedrijven (met name salariskosten). Deze 
partijen incasseren daartegenover ook de grootste baten. Bij de gemeente is dat vooral een 
besparing op uitkeringskosten en bij bedrijven is dat vooral de subsidie die ze vanuit de gemeente 
ontvangen. 
 
Voor de meeste partijen geldt dat zowel in de minimum variant (hoge mate van verdringing op de 
arbeidsmarkt) als de maximum variant (geen verdringing op de arbeidsmarkt) de baten groter zijn 
dan de kosten. De gemeente is hier echter een belangrijke uitzondering op. Doordat er in de 
minimum variant wordt uitgegaan van een hoge mate van verdringing op de arbeidsmarkt neemt de 
werkloosheid minder af en daarmee ook het aantal uitkeringsgerechtigden minder. Dat leidt ertoe 

55  Let op: de weergegeven bedragen betreffen het verschil tussen de kosten en de baten met en zonder Perspectiefbanen 
en niet de absolute bedragen van alleen het scenario met Perspectiefbanen. 
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dat in die situatie Perspectiefbanen voor de gemeente tot een negatief rendement leidt. Met andere 
woorden: bij een relatief hoog percentage verdringing, worden de extra gemeentelijke uitgaven aan 
dit re-integratie instrument niet volledig gecompenseerd door besparingen op uitgaven aan 
uitkeringen. Bij een relatief laag percentage verdringing is de gemeentelijke businesscase wel 
positief. Dit geeft het belang van sturing op het minimaliseren van verdringing aan (door 
bijvoorbeeld echt kritisch te zijn bij het leveren van maatwerk bij het afspreken van arrangementen 
met werkgevers en door niet af te wijken van de lijn dat het moet gaan om krapte-bedrijven). 
 
Het Rijk heeft geen kosten aan dit instrument, maar ondervindt wel voordelen in de vorm van lagere 
uitgaven aan toeslagen en hogere belastinginkomsten. De deelnemers aan Perspectiefbanen en de 
andere werkzoekenden ondervinden dezelfde type effecten, maar met een tegengestelde werking. 
Het negatieve effect van verdringing op de arbeidsmarkt van de andere werkzoekenden, waardoor 
zij geen salaris ontvangen, wordt voor het grootste gedeelte gecompenseerd door de 
bijstandsuitkering die wordt ontvangen en de extra toeslagen waar men recht op heeft. Wel 
resulteert zowel in de minimum als de maximum variant voor deze groep nog een beperkt negatief 
saldo. De personen met een Perspectiefbaan ondervinden ook voordeel. Het verlies aan vrije tijd 
en de inkomsten uit de bijstandsuitkering en toeslagen worden meer dan gecompenseerd door de 
toegenomen inkomsten uit betaald werk. Voor deze groep geldt ook dat ze baat hebben bij een 
betere inkomenspositie en daardoor minder sociale en gezondheidsproblemen. Deze baten zijn in 
de MKBA echter als verminderde zorgkosten bij de gemeente meegenomen en mogen daardoor 
niet nog een keer als aparte baat bij de deelnemers worden meegenomen.  
 
6.4 Gevoeligheidsanalyse 

Om te bezien in hoeverre sprake is van robuuste uitkomsten van de MKBA hebben we in aanvulling 
op de al gepresenteerde uitkomsten nog een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Daarbij is 
gekeken in hoeverre de uitkomsten in dezelfde orde van grootte blijven, dan wel tot veranderingen 
van de conclusies leidt. De uitkomsten van deze analyse zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 6.2  Overzicht gevoeligheidsanalyse 
  Oorspronkelijk 

aanname 
Aannamen  

gevoeligheids-
analyse 

Kostenbatensaldo Kostenbatenratio 

  Minimum 
*1.000 

Maximum 
*1.000 

Minimum Maximum 

Basis uitkomsten MKBA     -174 376 0,9 1,2 

              
Effect op gezondheid (mate waarin 
problemen/ 
kosten verminderen) 25% 50% -€ 139 € 427 0,9 1,2 
Lagere verdringing in nul-alternatief 
2016-2018  75% 50% -€ 480 € 71 0,8 1,0 
Hogere verdringing in nul-alternatief 
2016-2018  75% 100% € 131 € 682 1,1 1,3 
Verdringing na 2018 0-50% 75% -€ 450   0,8   
Verdringing na 2018 0-50% 100% -€ 725   0,7   
Break evenpoint verdringing langer 
termijn    34% € 0 € 0 1,0 1,0 
Meer extra werkgelegenheid tijdens  
Perspectiefbanen  
(2016-2017) 25% 30% -€ 86 € 465 1,0 1,2 
Minder extra werkgelegenheid tijdens 
Perspectiefbanen  
(2016-2017) 25% 20% -€ 263 € 288 0,9 1,1 
Hoger loon Perspectiefbaan (t.o.v. 
minimumloon) 100% 110% -€ 109 € 475 1,0 1,2 
Effectiviteit Perspectiefbanen 5% lager 50% 45% -€ 456 € 3 0,8 1,0 
Effectiviteit Perspectiefbanen 5% 
hoger 50% 55% € 108 € 750 1,1 1,4 
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Effectiviteit nulalternatief 5% lager 35% 30% -€ 3 € 732 1,0 1,3 
Effectiviteit nulalternatief 5% hoger 35% 40% -€ 346 € 21 0,8 1,0 
Wat als kosten Perspectiefbanen 10% 
lager liggen 100% 90% -€ 28 € 523 1,0 1,3 
Wat als kosten Perspectiefbanen 10% 
hoger liggen 100% 110% -€ 321 € 230 0,9 1,1 
Wat als kosten nul-alternatief 10% 
lager liggen 100% 90% -€ 224 € 327 0,9 1,1 
Wat als kosten nul-alternatief 10% 
hoger liggen 100% 110% -€ 124 € 426 0,9 1,2 

 
 
In tabel 6.2 zijn de verschillende wijzigingen die in de MKBA zijn doorgevoerd opgesomd en per 
wijziging is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het kostenbatensaldo en de 
kostenbatenverhouding56. Deze laatste biedt hierbij het meest duidelijk inzicht in de mate waarin de 
uitkomsten van de MKBA gevoelig zijn voor de gewijzigde aannamen. Hoe verder deze ratio’s 
afwijken van de bandbreedte van 0,9-1,2 hoe groter de gevoeligheid. 
 
Een eerste constatering op basis van de gevoeligheidsanalyse is dat in de meeste gevallen de 
wijziging van de aannamen niet leidt tot grote wijzigingen in de uitkomsten. Ook leiden de 
wijzigingen niet tot andere conclusies ten aanzien van het maatschappelijk rendement van 
Perspectiefbanen. De uitkomsten zijn daarbij relatief robuust.  
 
De onderdelen die de grootste mate van impact laten zien zijn geel gearceerd. Dit betreffen de 
aannamen ten aanzien van verdringing en die ten aanzien van effectiviteit van zowel het 
nulalternatief als van Perspectiefbanen. Ook hier zijn de verschillen in uitkomsten echter relatief 
klein.  
 
In alle gevallen blijft de kostenbatenratio (de mate waarin de kosten gecompenseerd worden door 
de baten) rond de 1. Ofwel in grote lijnen zijn de kosten en baten in alle gevallen min of meer in 
evenwicht. Hierbij is het wel zo dat een hogere mate van verdringing leidt tot een lager rendement 
en omgekeerd, maar dat deze impact niet zo groot is dat de eindconclusies van de studie daardoor 
veranderen. Dit geldt ook voor verandering in de effectiviteit van het nulalternatief respectievelijk 
het projectalternatief. 
 
Uit de gevoeligheidsanalyse kan verder worden geconcludeerd dat het break even point voor 
verdringing op middellange termijn (vanaf 2018) ligt op een percentage van circa 34 procent. We 
hebben in deze MKBA-studie voor wat betreft de verdringing gerekend met een bandbreedte van 0 
tot 50% (zie eerdere de toelichting). Als het percentage in de praktijk hoger dan 34% zal zijn, dan 
wordt het maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen negatief.    
 
Uit de analyse blijkt ook dat de effectiviteit van de Perspectiefbaan van belang is voor de uitkomst: 
5% hogere effectiviteit leidt al tot een positief rendement van 1,1 in de minimumvariant oplopend tot 
1,4 in de maximumvariant. 
 
 
6.5 Overige aandachtspunten bij Perspectiefbanen 

 
Zoals eerder al gesteld is het plan voor Perspectiefbanen nog niet definitief vastgesteld. Het 
definitieve plan kan er uiteindelijk anders uitzien dan het plan zoals we dat in deze studie hebben 

56 Een kostenbaten ratio van 1 houdt in dat de kosten en baten even hoog zijn. Een ratio van boven de 1 betekent hogere baten 
en een ratio onder de 1 hogere kosten. 
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onderzocht. Tijdens de uitvoering van deze MKBA is duidelijk geworden dat het succes van het 
instrument en de omvang van het maatschappelijk rendement afhankelijk is van een groot aantal 
aspecten. De meeste hebben we eerder in dit rapport al behandeld en veelal zijn er ook aannamen 
gedaan over de omvang. Een aantal andere aspecten is niet expliciet benoemd of in de 
berekeningen meegenomen, maar zijn wel van belang bij de uiteindelijke vormgeving van het 
instrument Perspectiefbanen.  
 
Voor een deel betreft het ook keuzemogelijkheden die de gemeente nog heeft bij de definitieve 
uitwerking van het instrument Perspectiefbanen. In deze paragraaf bespreken we de volgende 
aspecten: 
• Economische sectoren  
• Leeftijd van de deelnemers aan Perspectiefbanen 
• Belang van opleiding 
• Hoogte van de subsidie aan bedrijven 
• Inzet Perspectiefbanen voor niet uitkeringsgerechtigden (Nug’ers) 
 
Van belang is op te merken dat in de voorliggende studie niet specifiek onderzoek is gedaan naar 
deze aspecten. Wel kunnen we op basis van de uitgevoerde MKBA, met het uitgevoerde 
literatuuronderzoek en de EffectenArena, een aantal vooral kwalitatieve beschouwingen geven. 
Daarbij bezien we de aspecten telkens op hun invloed op het maatschappelijk rendement zoals we 
dat in deze studie hebben onderzocht. Bij het definitief vormgeven van het instrument 
Perspectiefbanen kunnen uiteraard ook andere dan economische (rendements)overwegingen een 
rol spelen. 
 
Economische sectoren 
Een van de centrale uitgangspunten in de uitgevoerde MKBA is dat de Perspectiefbanen worden 
gericht op sectoren waar in de komende periode  krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht. Dit is 
van belang omdat dit doorwerkt in de mate waarin werknemers na afloop van hun Perspectiefbaan 
een (andere) baan kunnen vinden (effectiviteit). Ook heeft het invloed op de mate waarin met 
Perspectiefbanen andere werkzoekenden op de arbeidsmarkt worden verdrongen. Immers, hoe 
groter de vraag naar arbeid en hoe groter de krapte hoe kleiner de verdringing zal zijn. Dit leidt er 
dan toe dat minder andere werkzoekenden werkloos worden of blijven en aanspraak zullen maken 
op een uitkering. Het uiteindelijke rendement van Perspectiefbanen en met name voor de 
gemeente zelf wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin Perspectiefbanen in 
echte kraptesectoren worden gerealiseerd en daarmee verdringing geminimaliseerd. 
 
Ten aanzien van de sectoren waar de Perspectiefbanen op worden gericht staat de mate van 
arbeidsmarktkrapte centraal. In welke precieze sector de Perspectiefbanen komen is vervolgens 
niet direct van invloed op het maatschappelijk rendement. Van belang is wel dat het “echte”, 
reguliere banen betreft, waar in de toekomst ook werk in te vinden is. Het maakt daarbij niet uit of 
dit in de private of publieke sector is. Het bijvoorbeeld additioneel creëren van tijdelijke 
arbeidsplaatsen alleen maar voor Perspectiefbanen zal uiteindelijk leiden tot een lager 
maatschappelijk rendement. In de literatuur57 wordt zelfs gesteld dat bij het creëren van additionele 
banen in de publieke sector de kans op herintreding in een niet gesubsidieerde baan gering is of 
zelfs negatief door het zogenaamde insluitingseffect. Hierbij is een persoon minder in staat / 
gemotiveerd om zelf een reguliere (niet gesubsidieerde) baan te vinden en zit praktisch gezien 
“opgesloten” in een gesubsidieerde baan. 
 

57 SEOR & Regioplan (2014)- Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie 
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Het grootste maatschappelijke effect wordt bereikt als met Perspectiefbanen personen in een echte 
baan in een kraptesector aan het werk gaan.  
 
Leeftijd van de deelnemers aan Perspectiefbanen 
Op basis van de uitgevoerde MKBA kan de vraag niet worden beantwoord of het maatschappelijk 
rendement bij de inzet voor een bepaalde leeftijdsgroep hoger of lager zal zijn dan bij een andere. 
Jongere werkzoekenden (wel ouder dan 27 jaar aangezien daar de ondergrens van de doelgroep 
van Perspectiefbanen ligt) hebben nog een lang werkzaam leven voor zich waarin ze de opleiding, 
opgedane kennis en werkervaring van hun Perspectiefbaan kunnen benutten. De investering in een 
Perspectiefbaan wordt dan gedurende een lange periode benut. Aan de andere kant zijn 
werkgevers eerder geneigd jongere personen aan te nemen dan oudere personen. Hierdoor is de 
noodzaak om een jongere extra te helpen (met een Perspectiefbaan) mogelijk minder groot. Voor 
personen met een hogere leeftijd (boven de 50 jaar) is het vinden van een baan veelal lastiger, 
zeker als er sprake is van een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een deel van deze 
groep zou juist beargumenteerd kunnen worden dat Perspectiefbanen juist de mogelijkheid bieden 
om überhaupt nog een baan te vinden. In algemene zin komt uit de literatuur naar voren, dat de 
effectiviteit van instrumenten als Perspectiefbanen ook samenhangt met de mate waarin deze is 
gericht op werkzoekenden met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Belang van opleiding 
Een van de centrale aspecten waar in de MKBA rekening mee is gehouden is de aandacht voor 
opleiding en het leren door werknemers met Perspectiefbanen. Dit heeft vooral invloed op de mate 
waarin de deelnemende werknemers hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarbij 
werkt het afronden van een formele opleiding en het behalen van een diploma of certificaat door op 
de kans om een baan te vinden, zowel op korte termijn als ook op de langere termijn58. Bij het 
inschatten van de effectiviteit van het instrument Perspectiefbanen hebben we in deze studie 
rekening gehouden met de inzet op opleiding en leren (zie ook paragraaf 4.3.1). Indien niet of veel 
minder zou worden ingezet op dit aspect mag worden verwacht dat de deelnemende werknemers 
na hun Perspectiefbaan minder goed een andere baan kunnen vinden. De mate waarin dit ook 
doorwerkt op het maatschappelijk rendement is daarbij afhankelijk van hoeveel minder kosten er 
worden gemaakt (als onderdeel van de subsidie van de gemeente aan bedrijven).  
 
Hoogte van de subsidie aan bedrijven 
Een mogelijke subsidie bij het aannemen van een werknemer is slechts een van de vele factoren 
die een werkgever meeweegt in de beslissing om bepaalde persoon aan te nemen. Deze financiële 
prikkel is daarbij zeker niet de belangrijkste overweging. Geschiktheid van de kandidaat, waaronder 
ook de manier waarop een kandidaat zich presenteert en de beheersing van de Nederlandse taal 
worden in de literatuur als belangrijker factoren gezien59. Uit deze literatuur blijkt ook dat het 
meeste effect van een loonkostensubsidie mag worden verwacht bij een niveau van een kwart van 
de loonkosten met een beperkt oplopend effect bij een subsidie richting de helft van de loonkosten. 
Perspectiefbanen zit aan de bovenkant van deze bandbreedte. In de praktijk blijkt met 
loonkostensubsidies echter relatief weinig te worden ingezet op scholing60. Met Perspectiefbanen 
wordt echter juist nadrukkelijk wel ingezet op dit aspect, een verwachte succesfactor die 
samengaat met een relatief hogere subsidie aan bedrijven.  
 
De mate waarin de hoogte van de subsidie eventueel verlaagd zou kunnen worden zonder de 
effectiviteit van de Perspectiefbaan te negatief te beïnvloeden is op basis van de literatuur moeilijk 

58  SEO (2013)-  Langetermijneffecten van re-integratie; Directe plaatsing in gesubsidieerde banen in de publieke sector heeft 
een zeer klein effect op het vinden van een reguliere baan (Card et al., 2010) en kan zelfs een averechts effect hebben 
(Kluve 2010). 

59  SEO (2013)-  Langetermijneffecten van re-integratie 
60  Research voor beleid 2008 
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te beantwoorden. Een subsidie hoger dan een kwart van de loonkosten kan worden 
beargumenteerd door de inzet op leren en opleiding. Daarnaast is voor de MKBA van belang dat 
we Perspectiefbanen afzetten tegen het bestaande instrumentarium, waaronder de reguliere 
loonkostensubsidie. Indien de hoogte van de subsidie bij een Perspectiefbaan wordt teruggebracht 
tot het niveau van een reguliere loonkostensubsidie, zullen de verschillen in de MKBA tussen het 
project-alternatief (Perspectiefbanen ) en het nulalternatief (bestaand instrumentarium) grotendeels 
verdwijnen. Een beperkte verlaging van de subsidie zou de effectiviteit van het instrument 
waarschijnlijk niet direct sterk aantasten. Als daarvan wordt uitgegaan leidt een verlaging van de 
subsidie tot bijvoorbeeld gemiddeld € 10.000 per plaats (in plaats van € 11.000) tot een verbetering 
van het maatschappelijk rendement met circa € 100.000,-. Dit effect komt geheel ten goede aan de 
gemeente, door een verlaging van de kosten. 
 
Onderdeel van het plan voor Perspectiefbanen is ook een prikkel voor bedrijven om werknemers 
met een Perspectiefbaan een vaste aanstelling te geven. Op basis van bovenstaande lijkt een 
directe financiële prikkel niet doorslaggevend te zullen zijn bij de afweging van een bedrijf. Na 
uitgebreid ervaring met de werknemer te hebben opgedaan tijdens de Perspectiefbaan zal de 
werkgever goed is staat zijn om de geschiktheid van deze werknemer voor het bedrijf in te 
schatten. Dit zal veel bepalender zijn dan een eventuele financiële bijdrage. Een mogelijke 
financiële bijdrage zal mogelijk in bepaalde gevallen kunnen helpen, maar kan in veel gevallen ook 
leiden tot dead weight loss omdat de werkgever deze werknemers anders ook wel had behouden.  
Aangezien we in deze MKBA uitgaan van krapte sectoren mogen we er vanuit gaan dat het voor 
een bedrijf van belang is om geschikt personeel te behouden, er is immers een tekort aan andere 
geschikte arbeidskrachten in de markt. Een extra financiële prikkel zal dan niet meer uitmaken. Het 
intrinsieke belang van het bedrijf is immers al groot genoeg.  
 
Door een deel van de subsidie te koppelen aan het resultaat (doorstroom naar een 
ongesubsidieerde baan) kan het risico (kans * impact) op ongewenst gebruik door werkgevers 
(‘subsidie weg, baan weg’) worden verkleind. Goed gedrag wordt in dat geval immers meer beloond 
en werkgevers zullen dit laten meewegen in de afweging aan de voorkant. 
 
Inzet Perspectiefbanen voor niet uitkeringsgerechtigden (nug’ers) 
In de voorliggende MKBA zijn we er – op basis van de onderzoeksopdracht - van uitgegaan dat 
Perspectiefbanen worden ingezet om personen vanuit een bijstandsuitkering aan het werk te 
helpen. De Perspectiefbaan kan echter ook worden ingezet om werkzoekenden die geen recht 
hebben op een uitkering te ondersteunen. Dit levert echter een volledig andere verhouding van 
kosten en baten op. De kosten voor de inzet van het instrument blijven gelijk, maar de baten zullen 
sterk afnemen. Eerder hebben we al gesteld dat een van de belangrijkste baten in de MKBA wordt 
gevormd door de verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Door nug’ers extra te 
ondersteunen zal het aantal uitkeringsgerechtigden echter eerder toenemen. Deze nug’ers nemen 
dan immers voor een deel banen van personen in die nu werkloos blijven/worden en wel recht 
hebben op een uitkering. Het netto effect is dat de gemeente meer uitkeringskosten heeft dan als 
de Perspectiefbanen worden gericht op uitkeringsgerechtigden. Als we uitgaan van een 
onderzoeksperiode van Perspectiefbanen met 100 nug’ers resulteert een negatief maatschappelijk 
rendement van -€0,5 tot -€ 0,7 miljoen. Daarbij vindt dan ook een welvaartsoverdracht plaats van 
uitkeringsgerechtigden naar nug’ers (in de vorm van salaris dat de ene groep niet meer ontvangt en 
de andere groep wel. Ook bij dit aspect wijzen we erop, dat dit uitsluitend economisch benaderd is 
en dat er ook andere overwegingen kunnen zijn dan alleen in te zetten op 
bijstandsuitkeringsgerechtigden. 
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6.6 Conclusies 

Maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen in bandbreedte rondom het nulpunt  
De uitbreiding van het bestaande instrumentarium van W&R met 100 Perspectiefbanen leidt tot een 
maatschappelijk rendement van - € 0,2 miljoen (met verdringing op de arbeidsmarkt) tot + € 0,4 
miljoen (zonder verdringing op de arbeidsmarkt). De verhouding tussen een geïnvesteerde euro 
(door gemeente, bedrijven en de deelnemers) en de baten die daaruit voortkomt ligt op 
nationaalniveau tussen de 0,9 en 1,2. Wanneer de effecten op het Rijk niet worden meegenomen 
en alleen naar de effecten in Amsterdam wordt gekeken ligt deze verhouding tussen de 0,9 en 1,1. 
Afhankelijk van de mate waarin met Perspectiefbanen andere werkzoekenden worden verdrongen 
(waardoor andere werkzoekende weer in de uitkering terechtkomen) resulteert er wel of geen 
positief rendement. Op basis van literatuuronderzoek en in dialoog met experts (EffectenArena) zijn 
zo goed mogelijke inschattingen van de mate van verdringing opgenomen, waarbij – gelet op het 
onzekere karakter – genoemde bandbreedte is aangehouden. Uit een uitgevoerde 
gevoeligheidsanalyse blijkt verder dat -in aanvulling op de mate van verdringing- ook de mate van 
effectiviteit van zowel bestaande re-integratietrajecten (in het nulalternatief) als van het nieuwe 
instrument Perspectiefbanen (in het projectalternatief) een belangrijke factor is voor het uiteindelijke 
maatschappelijk rendement.  
 
Naast het berekende rendement is er nog een opwaarts potentieel te verwachten als gevolg van 
twee effecten die niet goed gekwantificeerd kunnen worden: (1) positiever imago bedrijven en (2) 
versterking voorbeeldfunctie – generationele effecten - van werkende ouders voor kind(eren).  
 
Perspectiefbaan leidt als effectiever instrument tot vermindering aantal werklozen 
Het maatschappelijke effect is vooral het resultaat van het toevoegen van een effectiever 
instrument aan het reeds bestaande instrumentarium van W&R. Het feit dat personen met een 
Perspectiefbaan in principe een reguliere baan hebben, draagt (in vergelijking met een 
gesimuleerde arbeidsomgeving) sterk bij aan hun mogelijkheden om daarna hun baan te behouden 
of een andere baan te vinden. Daarnaast is het van belang dat Perspectiefbanen worden gericht op 
sectoren waar de komende jaren arbeidstekorten zijn te verwachten. Ofwel, bedrijven in deze 
sectoren zullen het in de toekomst moeilijker krijgen om geschikt personeel te vinden. Door de 
Perspectiefbaan krijgen de deelnemers juist een training/opleiding en relevante werkervaring in een 
sector waar in de toekomst vraag naar arbeid is. In vergelijking met de inzet van het reeds 
bestaande instrumentarium leidt dit tot een groter aantal personen dat een reguliere betaalde baan 
vindt en uit de uitkering stroomt. In het eerste jaar gaat het om 5 personen, in het tweede jaar 21 
personen en in de jaren daarna, afhankelijk van de mate van verdringing, 8 tot 15 personen. 
 
Het centrale effect van vermindering werkloosheid leidt tot reeks maatschappelijke effecten 
De vermindering van werkloosheid leidt tot een reeks aan andere effecten in de samenleving en bij 
verschillende partijen. De gevonden baten van Perspectiefbanen lopen allemaal via het effect van 
vermindering van werkloosheid. De belangrijkste effecten zijn 
• vermindering van uitgaven aan bijstandsuitkeringen; 
• minder uitvoeringskosten W&R door vermindering aantal cliënten; 
• lagere kosten voor hulp en zorgtrajecten 
• extra productiviteit bij bedrijven; 
• meer inkomen deelnemers Perspectiefbanen; 
• minder kosten werving/selectie en opleidingskosten bedrijven op middellange termijn; 
• meer belastinginkomsten het Rijk; 
• minder uitgaven aan toeslagen door het Rijk. 
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Perspectiefbanen leiden tot de verplaatsing van welvaart in de samenleving 
Het instrument Perspectiefbaan leidt tot verschillende financiële stromen en overdrachten van 
welvaart in de samenleving. Zo verstrekt de gemeente een subsidie aan bedrijven die deze 
vervolgens weer doorgeven (via onder meer salaris) aan medewerkers met een Perspectiefbaan. 
Een belangrijke overdracht van welvaart vindt plaats tussen deelnemers met een Perspectiefbaan 
en andere werkzoekenden. Hier vindt immers in bepaalde mate verdringing op de arbeidsmarkt 
plaats, waardoor andere werkzoekenden inkomsten uit salaris mislopen. Deze groep ondervindt 
dan ook als enige partij in de samenleving altijd nadeel van Perspectiefbanen. Hun gederfde 
salarisinkomsten worden echter voor het grootste deel gecompenseerd door inkomsten uit een 
uitkering en (verhoogde) toeslagen. De belangrijkste kosten en baten liggen bij de gemeente en bij 
de deelnemende bedrijven. Voor de bedrijven geldt daarvoor het grootste positieve rendement. Het 
Rijk incasseert altijd een positief rendement, omdat ze zonder eigen extra investering wel baten 
incasseren in de vorm van lager uitgaven aan toeslagen en hogere inkomsten ut belasting en 
premies.  
 
Perspectiefbanen als toevoeging bestaand instrumentarium en niet als vervanging 
Het instrument van Perspectiefbanen is een toevoeging op het bestaande instrumentarium en zorgt 
voor meer mogelijkheden voor W&R om cliënten op een bepaald moment in hun re-integratie 
traject dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Het in deze studie geraamde positieve 
maatschappelijk rendement mag echter niet zondermeer worden vertaald als argument voor de 
(grootschalige) uitbreiding van het aantal Perspectiefbanen. Er is in deze studie vanuit gegaan dat 
het aantal van 100 Perspectiefbanen ook daadwerkelijk bij bedrijven kan worden gerealiseerd. Voor 
dit beperkte aantal plekken is dat voor een grote arbeidsmarkt als die van Amsterdam wel 
aannemelijk. Een aandachtspunt voor de toekomst van de Perspectiefbanen is wel de vraag in 
hoeverre het aantal plekken kan worden uitgebreid en dan specifiek in sectoren met (verwachte) 
arbeidstekorten. Daar is in de uitgevoerde studie geen onderzoek naar gedaan. 
 
Belang van versterken inzicht door monitoring en evaluatie van de uit te voeren pilot 
De voorliggende MKBA is uitgevoerd op een moment dat de definitieve vorm van de 
Perspectiefbanen nog moet worden vastgesteld. Perspectiefbanen bestaan op dit moment bij 
bedrijven dan ook nog niet. Dat houdt in de in de uitgevoerde MKBA gewerkt is met zo goed 
mogelijk onderbouwde aannamen van hoe de Perspectiefbanen in de praktijk naar alle 
waarschijnlijkheid zullen uitwerken. De later in 2015 geplande start van een pilot met 
Perspectiefbanen biedt de mogelijkheid om deze aannamen aan te scherpen en om de inhoud en 
vormgeving van het instrument Perspectiefbaan verder aan te scherpen. Vanuit het perspectief van 
een zo goed mogelijk inzicht in de maatschappelijke kosten en baten is het aan te raden om deze 
pilot te monitoren en te bekijken op welke manier in ieder geval de volgende aspecten daarin 
kunnen worden meegenomen: 
• effectiviteit in de pilot (hoeveel personen met een Perspectiefbaan blijven na afloop van het 

traject aan het werk en blijven uit de WW /bijstand;  
• in welke mate zouden bedrijven zonder Perspectiefbanen ook deze personen (of andere trede 3 

cliënten) hebben aangenomen; 
• extra werkgelegenheid: in hoeverre heeft Perspectiefbanen geleid tot het eerder in dienst 

nemen van personeel door de deelnemende bedrijven. Dit biedt inzicht in de mate waarin 
(tijdelijk) extra werkgelegenheid is gecreëerd door bedrijven; 

• krapte op de arbeidsmarkt: is er in de sectoren waar de Perspectiefbanen worden gecreëerd 
door bedrijven ook daadwerkelijk krapte op de arbeidsmarkt (te verwachten); 

• kosten bij bedrijven: uitvoeringskosten (waaronder begeleiding, training en transactiekosten) en 
salariskosten; 

• kosten bij de gemeente: directe financiële bijdrage aan bedrijven en uitvoeringskosten (zal 
vooral inzet capaciteit van medewerkers W&R zijn. 
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• idealiter zou ook de mate van verdringing gemeten moeten worden in de onderzoeksperiode, 
maar dit is methodologisch uitermate complex (als het al mogelijk is). 

 
Eindconclusies 
Op basis van de uitgevoerde analyse mag van het uitbreiden van het bestaande instrumentarium 
van W&R met Perspectiefbanen het volgende worden verwacht: 
• Vermindering van het aantal werklozen. 
• Afname van het aantal cliënten van W&R met een bijstandsuitkering en daarmee afname 

uitgaven aan deze uitkeringen. 
• Maatschappelijk rendement rondom het nulpunt afhankelijk van de mate van verdringing op de 

arbeidsmarkt. 
• Een positief maatschappelijk rendement voor de samenleving als geheel (met lagere kosten 

dan de baten) is mogelijk bij een beperkte mate van verdringing. Voor een zo hoog mogelijk 
maatschappelijk rendement is het dus van belang om bij de uitvoering van het instrument 
Perspectiefbaan de focus te leggen op een zo laag mogelijke verdringing. Enerzijds betreft dit 
maatwerk per werkgever en of de inschatting kan worden gemaakt of zonder een 
Perspectiefbaan de werkgever de baan ook had ingevuld en zo ja met wat voor werkzoekende. 
Anderzijds geldt dat de mate van verdringing in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt lager 
zal zijn, omdat er te weinig geschikte werkzoekenden zijn die aan de slag kunnen in deze 
sectoren. 

• Positief maatschappelijk rendement (kosten zijn lager dan de baten) voor de volgende partijen: 
deelnemende bedrijven, deelnemers Perspectiefbanen en het Rijk. Bij een lage mate van 
verdringing op de arbeidsmarkt zijn de baten voor de gemeente ook groter dan de kosten en bij 
een hoge mate van verdringing juist andersom. 

• Negatief maatschappelijk rendement voor andere werkzoekenden (negatief effect van 
verdringing op de arbeidsmarkt). 
 

De belangrijkste redenen voor het positieve maatschappelijk rendement van Perspectiefbanen: 
- het instrument is effectiever dan het bestaande instrumentarium; 
- er treedt weliswaar verdringing op de arbeidsmarkt op, maar doordat voorkomen wordt dat 

bijstandsgerechtigden langdurig uit beeld raken van de arbeidsmarkt is er per saldo 
voordeel in zorg en ondersteuningskosten; 

- bedrijven hebben lagere kosten voor aantrekken en opleiding van personeel indien er in 
toekomst schaarste aan arbeidsaanbod is in de sector. 
 

Het is van belang, dat bij deze MKBA is uitgegaan van Perspectiefbanen als aanvullend, op maat 
inzetbaar onderdeel van het volledige instrumentarium en niet als vervanging daarvan. Ook zij 
aangetekend, dat het in deze studie geraamde licht positieve maatschappelijk rendement niet 
zonder meer mag worden vertaald als argument voor de (grootschalige) uitbreiding van het aantal 
Perspectiefbanen. Dit is afhankelijk van de behoefte van werkgevers en de vraag in hoeverre het 
aantal plekken kan worden uitgebreid en dan specifiek in sectoren met (verwachte) 
arbeidstekorten. 
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A. Overzicht kosten en baten: minimumvariant  
(verdringingseffect na 2018 = 50%) 

1. Kosten/ baten Gemeente
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten gemeente
Bijdrage gemeente aan bedrijven en uitvoeringskosten € 990.440 € 900.515 € 215.550 € 774.890
Totaal kosten gemeente € 990.440 € 900.515 € 215.550 € 774.890
Baten gemeente
Minder uitgaven uitkeringen (bijstand) (incl. verdringing) € 640.904 € 552.033 € 84.000 € 312.476 -€ 7.572 € 126.000 € 126.000
Lagere uitvoeringskosten re-integratie en activering (Na afloop traject, dus 
na 2 jaar)

€ 28.035 € 22.652 € 0 € 0 € 9.345 € 9.345 € 9.345

Minder hulpverlening: zorg/w elzijn/schuldhulpverlening € 40.763 € 35.129 € 4.181 € 17.769 € 6.271 € 6.271 € 6.271
Totaal baten gemeente € 709.702 € 609.814 € 88.181 € 330.245 € 8.044 € 141.616 € 141.616
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten gemeente -€ 280.738 -€ 290.701 -€ 127.369 -€ 444.645 € 8.044 € 141.616 € 141.616

2. Kosten/ baten bedrijven
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten bedrijven
Uitvoeringskosten (afspraken maken met gemeente en extra opleiding en 
begeleiding) € 192.030 € 174.582 € 41.520 € 150.510
Salariskosten aan deelnemers € 1.046.175 € 951.116 € 226.200 € 819.975
Totaal kosten bedrijven € 1.238.205 € 1.125.698 € 267.720 € 970.485
Baten bedrijven
Bijdrage gemeente aan bedrijven € 1.008.738 € 917.315 € 222.850 € 785.888 € 0
Minder kosten w erving/selectie en opleidingskosten op middellangetermijn € 64.665 € 61.294 € 64.665
Extra productiviteit bedrijven (minimaal) (verschil kosten bedrijven en 
bijdrage die ze van de gemeente krijgen € 229.468 € 208.383 € 44.870 € 184.598
Totaal baten bedrijven € 1.302.870 € 1.186.991 € 267.720 € 970.485 € 64.665
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten bedrijven € 64.665 € 61.294 € 0 € 0 € 64.665 € 0 € 0

3. Kosten/ baten deelnemers Perspectiefbanen
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten deelnemers
Verlies vrije tijd maar ook verdw ijnen van verplichtingen die horen bij een 
bijstandsuitkering (10% van uitkering genomen) € 73.340 € 63.157 € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686
Totaal kosten deelnemers € 73.340 € 63.157 € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686
Baten deelnemers
Geen bijstandsuitkering (negatieve baat) (gecorrigeerd voor 3 maanden 
WW voor deelnemers die na hun Perspectiefbaan geen ander w erk -€ 1.466.796 -€ 1.263.141 -€ 71.239 -€ 749.607 -€ 218.520 -€ 213.716 -€ 213.716
Salaris (minimum loon) € 1.732.234 € 1.491.708 € 84.499 € 887.242 € 253.498 € 253.498 € 253.498
Minder/geen toeslagen/subsidies etc. (negatieve baat) -€ 152.606 -€ 131.416 -€ 7.444 -€ 78.164 -€ 22.333 -€ 22.333 -€ 22.333
Totaal baten deelnemers € 112.831 € 97.150 € 5.816 € 59.471 € 12.645 € 17.449 € 17.449
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten deelnemers € 39.491 € 33.993 € 2.254 € 21.991 € 1.719 € 6.763 € 6.763

4. Kosten/ baten  andere werkzoekenden
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten andere werkzoekenden
Totaal kosten andere werkzoekenden
Baten andere werkzoekenden
Geen salaris (minimum loon) (negatieve baat) -€ 972.660 -€ 837.055 € 0 -€ 565.500 -€ 135.720 -€ 135.720 -€ 135.720
Ontvangst bijstandsuitkering € 765.815 € 659.048 € 0 € 445.241 € 106.858 € 106.858 € 106.858
Extra vrije tijd maar ook toename verplichtingen behorende bij bijstand € 44.524 € 40.003 € 0 € 44.524
Meer toeslagen € 80.025 € 68.868 € 0 € 46.526 € 11.166 € 11.166 € 11.166
Totaal baten  andere werkzoekenden -€ 82.296 -€ 69.136 € 0 -€ 29.208 -€ 17.696 -€ 17.696 -€ 17.696
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten  andere werkzoekenden -€ 82.296 -€ 69.136 € 0 -€ 29.208 -€ 17.696 -€ 17.696 -€ 17.696

5. Overige kosten/ baten 
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten overige  partijen
Totaal overige kosten 
Baten van het Rijk
Extra WW uitkering (negatieve baat) -€ 171.692 -€ 148.225 € 0 -€ 42.923 -€ 128.769 € 0 € 0
Toename inkomsten Rijk uit belasting en premies € 204.261 € 176.025 € 20.950 € 89.037 € 31.425 € 31.425 € 31.425
Minder kosten Rijk aan toeslagen/subsidies etc € 72.581 € 62.548 € 7.444 € 31.638 € 11.166 € 11.166 € 11.166
Totaal overige baten € 105.150 € 90.348 € 28.394 € 77.752 -€ 86.178 € 42.591 € 42.591
Saldo kosten en baten
Saldo overige kosten en baten € 105.150 € 90.348 € 28.394 € 77.752 -€ 86.178 € 42.591 € 42.591

Totaal Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal saldo kosten en baten -€ 153.727 -€ 174.202 -€ 96.721 -€ 374.112 -€ 29.445 € 173.275 € 173.275
Totaal saldo kosten en baten voor partijen in Adam -€ 226.308 -€ 264.550 -€ 104.165 -€ 405.749 -€ 40.611 € 162.109 € 162.109

Verschil project en nul-alternatiefTotaal 2016-2024

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief
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B. Overzicht kosten en baten: maximumvariant  
(verdringingseffect na 2018 = 0%) 

 

1. Kosten/ baten Gemeente
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten gemeente
Bijdrage gemeente aan bedrijven en uitvoeringskosten € 990.440 € 900.515 € 215.550 € 774.890
Totaal kosten gemeente € 990.440 € 900.515 € 215.550 € 774.890
Baten gemeente
Minder uitgaven uitkeringen (bijstand) (incl. verdringing) € 1.018.904 € 857.453 € 84.000 € 312.476 € 118.428 € 252.000 € 252.000
Lagere uitvoeringskosten re-integratie en activering (Na afloop traject, dus 
na 2 jaar)

€ 56.070 € 45.304 € 0 € 0 € 18.690 € 18.690 € 18.690

Minder hulpverlening: zorg/w elzijn/schuldhulpverlening € 59.577 € 50.330 € 4.181 € 17.769 € 12.543 € 12.543 € 12.543
Totaal baten gemeente € 1.134.551 € 953.087 € 88.181 € 330.245 € 149.660 € 283.233 € 283.233
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten gemeente € 144.111 € 52.572 -€ 127.369 -€ 444.645 € 149.660 € 283.233 € 283.233

2. Kosten/ baten bedrijven
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten bedrijven
Uitvoeringskosten (afspraken maken met gemeente en extra opleiding en 
begeleiding) € 192.030 € 174.582 € 41.520 € 150.510
Salariskosten aan deelnemers € 1.046.175 € 951.116 € 226.200 € 819.975
Totaal kosten bedrijven € 1.238.205 € 1.125.698 € 267.720 € 970.485
Baten bedrijven
Bijdrage gemeente aan bedrijven € 1.008.738 € 917.315 € 222.850 € 785.888 € 0
Minder kosten w erving/selectie en opleidingskosten op middellangetermijn € 129.330 € 122.588 € 129.330
Extra productiviteit bedrijven (minimaal) (verschil kosten bedrijven en 
bijdrage die ze van de gemeente krijgen € 229.468 € 208.383 € 44.870 € 184.598
Totaal baten bedrijven € 1.367.535 € 1.248.285 € 267.720 € 970.485 € 129.330
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten bedrijven € 129.330 € 122.588 € 0 € 0 € 129.330 € 0 € 0

3. Kosten/ baten deelnemers Perspectiefbanen
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten deelnemers
Verlies vrije tijd maar ook verdw ijnen van verplichtingen die horen bij een 
bijstandsuitkering (10% van uitkering genomen) € 73.340 € 63.157 € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686
Totaal kosten deelnemers € 73.340 € 63.157 € 3.562 € 37.480 € 10.926 € 10.686 € 10.686
Baten deelnemers
Geen bijstandsuitkering (negatieve baat) (gecorrigeerd voor 3 maanden 
WW voor deelnemers die na hun Perspectiefbaan geen ander w erk -€ 1.466.796 -€ 1.263.141 -€ 71.239 -€ 749.607 -€ 218.520 -€ 213.716 -€ 213.716
Salaris (minimum loon) € 1.732.234 € 1.491.708 € 84.499 € 887.242 € 253.498 € 253.498 € 253.498
Minder/geen toeslagen/subsidies etc. (negatieve baat) -€ 152.606 -€ 131.416 -€ 7.444 -€ 78.164 -€ 22.333 -€ 22.333 -€ 22.333
Totaal baten deelnemers € 112.831 € 97.150 € 5.816 € 59.471 € 12.645 € 17.449 € 17.449
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten deelnemers € 39.491 € 33.993 € 2.254 € 21.991 € 1.719 € 6.763 € 6.763

4. Kosten/ baten  andere werkzoekenden
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten andere werkzoekenden
Totaal kosten andere werkzoekenden
Baten andere werkzoekenden
Geen salaris (minimum loon) (negatieve baat) -€ 565.500 -€ 508.075 € 0 -€ 565.500 € 0 € 0 € 0
Ontvangst bijstandsuitkering € 445.241 € 400.028 € 0 € 445.241 € 0 € 0 € 0
Extra vrije tijd maar ook toename verplichtingen behorende bij bijstand € 44.524 € 40.003 € 0 € 44.524
Meer toeslagen € 46.526 € 41.802 € 0 € 46.526 € 0 € 0 € 0
Totaal baten  andere werkzoekenden -€ 29.208 -€ 26.242 € 0 -€ 29.208 € 0 € 0 € 0
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten  andere werkzoekenden -€ 29.208 -€ 26.242 € 0 -€ 29.208 € 0 € 0 € 0

5. Overige kosten/ baten 
Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten overige  partijen
Totaal overige kosten 
Baten van het Rijk
Extra WW uitkering (negatieve baat) -€ 171.692 -€ 148.225 € 0 -€ 42.923 -€ 128.769 € 0 € 0
Toename inkomsten Rijk uit belasting en premies € 298.535 € 252.198 € 20.950 € 89.037 € 62.849 € 62.849 € 62.849
Minder kosten Rijk aan toeslagen/subsidies etc € 106.080 € 89.615 € 7.444 € 31.638 € 22.333 € 22.333 € 22.333
Totaal overige baten € 232.923 € 193.587 € 28.394 € 77.752 -€ 43.587 € 85.182 € 85.182
Saldo kosten en baten
Saldo overige kosten en baten € 232.923 € 193.587 € 28.394 € 77.752 -€ 43.587 € 85.182 € 85.182

Totaal Nominaal NCW 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal saldo kosten en baten € 516.647 € 376.498 -€ 96.721 -€ 374.112 € 237.123 € 375.178 € 375.178
Totaal saldo kosten en baten voor partijen in Adam € 410.567 € 182.911 -€ 104.165 -€ 405.749 € 214.790 € 352.845 € 352.845

Verschil project en nul-alternatiefTotaal 2016-2024

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief

Totaal 2016-2024 Verschil project en nul-alternatief
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C. Overzicht saldo kosten en baten: onderkant en bovenkant bandbreedte 

  

1. Kosten/ baten Gemeente Minimum Maximum
NCW NCW

Kosten gemeente
Bijdrage gemeente aan bedrijven en uitvoeringskosten € 900.515 € 900.515
Totaal kosten gemeente € 900.515 € 900.515
Baten gemeente
Minder uitgaven uitkeringen (bijstand) (incl. verdringing) € 552.033 € 857.453
Lagere uitvoeringskosten re-integratie en activering (Na afloop traject, dus na 2 jaar) € 22.652 € 45.304

Minder hulpverlening: zorg/w elzijn/schuldhulpverlening € 35.129 € 50.330
Totaal baten gemeente € 609.814 € 953.087
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten gemeente -€ 290.701 € 52.572

2. Kosten/ baten bedrijven Minimum Maximum
NCW NCW

Kosten bedrijven

Uitvoeringskosten (afspraken maken met gemeente en extra opleiding en begeleiding) € 174.582 € 174.582
Salariskosten aan deelnemers € 951.116 € 951.116
Totaal kosten bedrijven € 1.125.698 € 1.125.698
Baten bedrijven
Bijdrage gemeente aan bedrijven € 917.315 € 917.315
Minder kosten w erving/selectie en opleidingskosten op middellangetermijn € 61.294 € 122.588

Extra productiviteit bedrijven (minimaal) (verschil kosten bedrijven en subsidie vanuit gemeente) € 208.383 € 208.383
Totaal baten bedrijven € 1.186.991 € 1.248.285
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten bedrijven € 61.294 € 122.588

3. Kosten/ baten deelnemers Perspectiefbanen Minimum Maximum
NCW NCW

Kosten deelnemers

Verlies vrije tijd maar ook verdw ijnen verplichtingen bijstand uitkering € 63.157 € 63.157
Totaal kosten deelnemers € 63.157 € 63.157
Baten deelnemers

Geen bijstand (negatieve baat) gecorrigeerd voor 3 maanden WW als deelnemer na Perspectiefbaan geen w erk vindt -€ 1.263.141 -€ 1.263.141
Salaris (minimum loon) € 1.491.708 € 1.491.708
Minder/geen toeslagen/subsidies etc. (negatieve baat) -€ 131.416 -€ 131.416
Totaal baten deelnemers € 97.150 € 97.150
Saldo kosten en baten
Saldo kosten en baten deelnemers € 33.993 € 33.993

4. Kosten/ baten  andere werkzoekenden Minimum Maximum
NCW NCW

Kosten andere werkzoekenden
Totaal kosten andere werkzoekenden
Baten andere werkzoekenden
Geen salaris (minimum loon) (negatieve baat) -€ 837.055 -€ 508.075
Ontvangst  bijstandsuitkering € 659.048 € 400.028
Extra vrije tijd maar ook toename verplichtingen behorende bij bijstand € 40.003 € 40.003
Meer toeslagen € 68.868 € 41.802
Totaal baten  andere werkzoekenden -€ 69.136 -€ 26.242
Saldo kosten en baten 0 NCW
Saldo kosten en baten  andere werkzoekenden -€ 69.136 -€ 26.242

5. Overige kosten/ baten Minimum Maximum
NCW NCW

Kosten overige  partijen
Totaal overige kosten 
Baten van het Rijk
Extra WW uitkering (negatieve baat) -€ 148.225 -€ 148.225
Toename inkomsten Rijk uit belasting en premies € 176.025 € 252.198
Minder kosten Rijk aan toeslagen/subsidies etc € 62.548 € 89.615
Totaal overige baten € 90.348 € 193.587
Saldo kosten en baten
Saldo overige kosten en baten € 90.348 € 193.587

Totaal Minimum Maximum
NCW NCW

Totaal saldo kosten en baten -€ 174.202 € 376.498
Totaal saldo kosten en baten voor partijen in Adam -€ 264.550 € 182.911
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D. Effectiviteit nulalternatief en Perspectiefbanen 

Nul-alternatief 
Aantal klanten bij start jaar in 2016 100         
Looptijd gemiddeld traject in jaren (maximaal in jaren) 2         
Aandeel personen dat tijdens eerste jaar re-integratie  een 
baan vindt (2016) 

20%         

Aandeel personen dat tijdens tweede jaar re-integratie  een 
baan heeft (2017) 

35%         

Aandeel personen dat baan heeft  na traject (v.a. 2018) 35%         
Percentage verdringing tot 2018 (na 2018 is er in de 
geselecteerde sectoren krapte) 

75% Geen 100% i.v.m. moeilijk vervulbare 
vacatures 

Percentage verdringing na 2018  50% Dan is er in de geselecteerde sectoren 
krapte 

            
  2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal deelnemers in traject nul-alternatief 100 80 0 0 0 
Totaal aantal deelnemers dat niet uitstroomt naar werk 80 65 65 65 65 
Afname aantal werkloze deelnemers (cummulatief) 20 35 35 35 35 
Aantal werklozen door verdringing cummulatief (betreft andere 
werkzoekenden) 

15 26,3 18 18 18 

Totaal aantal werklozen (uit de groep van 100 klanten  van dit 
traject + verdrongen personen) 

95 91,25 82,5 83 83 

Afname totaal aantal werklozen (uit de groep van 100 klanten  
van dit traject + verdrongen personen) (cummulatief) 

5 8,75 17,5 17,5 17,5 

 
Perspectiefbanen 
Aantal deelnemers start jaar 1 25 Niet alle klanten zullen direct in 2016 met 

een perspectiefbaan kunnen beginnen.  Aantal deelnemers start jaar 2 75 
Totaal nieuwe instroom P-banen 100         
Looptijd gemiddeld traject in jaren 1         
Aandeel personen dat na traject een baan heeft (>2018) 50%         
Aandeel personen dat na traject geen baan heeft (>2018) 50%         
Aantal personen met een perspectief baan per reguliere  baan 1,25         
% extra gecreerde banen (Additionaliteit) van de 
Persepctiefbaan 

25%         

Percentage verdringing gedurende looptijd traject (2016)  60% O.b.v additionaliteit en Pectiefbanen per 
reguliere baan 

Percentage verdringing na 2018 (dan is er in de 
geselecteerde sectoren krapte) 

50% Dan is er in de geselecteerde sectoren 
krapte 

            
  2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal deelnemers in traject P-banen 25 75 0 0 0 
Totaal aantal deelnemers dat niet uitstroomt naar werk (met 
een regulier traject in 2016-2017, of zonder traject daarna) 

75 12,5 50 50 50 

Afname aantal werkloze deelnemers cummulatief 25 88 50 50 50 
Aantal werklozen door verdringing cummulatief (betreft andere  
werkzoekenden) 

15 58 25 25 25 

Totaal aantal werklozen (deelnemers + verdrongen personen) 90 70 75 75 75 
Afname totaal aantal werklozen (deelnemers - verdrongen 
personen) cummulatief 

10 30 25 25 25 

Aantal WW gerechtigden na aflopen Pbaan 0 12,5 37,5 0 0 

 
Verschil (Perspectiefbanen -/- nul-alternatief) 
  2016 2017 2018 2019 2020 
Lager aantal werklozen bij alternatief met Perspectiefbanen bij 
0% verdringing vanaf 2018 

5 21 15 15 15 

Lager aantal werklozen bij alternatief met Perspectiefbanen bij 
50% verdringing vanaf 2018 

5 21 8 8 8 
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E. Toelichting discontovoet 

Om de kosten en baten van de varianten die ontstaan gedurende een langere periode onderling te 
kunnen vergelijken is daarbij rekening gehouden met het moment waarop deze optreden en met 
rente. De rente geeft daarbij uitdrukking aan de tijdsvoorkeur van huidig geld boven toekomstig 
geld. In de MKBA zijn alle kosten en baten in de tijd uiteen gezet en ‘vertaald’ naar 2015 bij een 
rente van 2,5%. Voor posten waarbij sprake is van macro-economische risico’s is een toeslag 
gehanteerd van 3%. De totale discontovoet is dus gelijk aan 5,5% Dit levert de contante (of actuele) 
waarden van alle toekomstige kosten en opbrengsten in het basisjaar 2015 op. Het contant maken 
van toekomstige geldstromen wordt ook wel disconteren genoemd. 
 
Disconteren 
Disconteren impliceert dat men een 
bepaald gewicht toekent aan een 
voordeel (of een kost) nu en in de verre 
toekomst. Hoe hoger de discontovoet, 
hoe minder voor- / nadelen in de verre 
toekomst meetellen. De figuur hiernaast 
illustreert dit. Wordt bijvoorbeeld een 
discontovoet van 4% gehanteerd, dan telt 
een opbrengst van stel € 1 in jaar 25 nog 
maar voor ca. € 0,4 mee in het eindsaldo. 
Bij een discontovoet van 2% is dit voor € 
0,6 terwijl in het geval van een 
discontovoet van 0% een opbrengst van € 
1 na 25 jaar net zoveel waard is als een 
opbrengst van € 1 nu. 

 
Het rekening houden met de tijdsvoorkeur voor geld in een MKBA, maakt dat de fasering een 
belangrijke rol speelt. In zijn algemeenheid impliceert dit dat een voorkeur uitgaat naar opbrengsten 
op de korte termijn en uitstel van kosten. Anders geformuleerd, door deze tijdsvoorkeur weegt een 
toekomstig bedrag aan kosten minder zwaar dan eenzelfde bedrag aan kosten nu. 
  
OEI-leidraad 
De leidraad voor het opstellen van een Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) is een handleiding 
(leidraad) voor het evalueren van door de overheid voorgenomen projecten, waarin effecten staan 
beschreven en de methoden waarmee deze effecten kunnen worden bepaald. Het doel van de OEI 
is de mogelijkheid te bieden om de effecten van projecten meer gestructureerd en meer transparant 
te kunnen presenteren, zodat besluitvorming rondom de projecten kan worden verbeterd. Het 
hanteren van een discontovoet van 5,5% in MKBA’s is voorgeschreven in de OEI-leidraad. 
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