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INTRODUCTIE

Frank Köster en
Wouter Hagen

Met deze studie kwantificeren we de maatschappelijke kosten en baten van
‘Skills in de Stad’, een innovatief project dat achterstand aanpakt en duurzaam
uitval voorkomt bij kwetsbare, onvoldoende gekwalificeerde jongeren.

Aanleiding
De economie in Nederland draait op volle sterkte. Maar niet iedereen doet mee. Het OESO rapport
‘Skills Strategie Nederland 2017’ legt de vinger op de zere plek: ‘Met name laagopgeleide, niet
gekwalificeerde jongeren (ca. 145.000) zijn onvoldoende voorbereid en beschikken niet over de
noodzakelijke 21e-eeuwse vaardigheden (Skills) om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt.’
Het is een urgente smeulende kwestie in onze welvarende samenleving waar Kim Putters in zijn
boek ‘Veenbrand’ nadrukkelijk op wijst. Nu het economisch goed gaat moet ook deze groep aan
het werk kunnen gaan én blijven.
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Meervoudige problematiek vraagt om een meervoudige oplossing
Achterstand ontstaat vaak door problemen in het sociale domein, onder andere door onvoldoende of verkeerde opleiding, een slechte woon- thuissituatie, schulden, drugs, psychische en/
of sociale problematiek, het ontbreken van een sociaal netwerk, het ontberen van werknemers
vaardigheden en een lage mate van zelfredzaamheid.
De weg naar werk is dan moeilijk. De pilot ‘Skills in de Stad’ (Skills) is een innovatief en uniek
project dat jongeren niet alleen helpt bij het vinden van een baan, maar bij alle factoren waardoor deze jongeren op achterstand staan én vaak ook blijven. Daarom werkt Skills met een integraal programma vanuit vier beleidsgebieden: arbeidsmarkt + onderwijs + wonen + support.

Vastgoed als katalysator
Dit samenspel van factoren vraagt een nieuwe strategie en focus van het Rijk, gemeenten én
private partijen. Een aanpak gericht op alle aspecten die met elkaar de toekomst en het arbeidsperspectief van deze jongeren bepalen. De combinatie van werken, leren, wonen en support
blijkt duurzaam succesvol. Samenwerking van partijen is essentieel om hen dit integrale aanbod
te kunnen bieden. Maar samenwerking gaat een stap verder. Het betekent de bereidheid van
publieke en private partijen om de (eventuele) positieve saldo van kosten en baten in te zetten
voor dit Skills project. Tot de initiatiefnemers behoren het Ministerie van Binnenlandse Zaken/
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Atelier Rijksbouwmeester. Zij stellen leegstaand Rijksvastgoed
beschikbaar voor Skills in de Stad, een pilot waarbij vastgoed faciliterend is en als katalysator
dient. Uiteindelijk moet de inzet en transformatie van het Rijksvastgoed en in het verlengde daarvan publiek vastgoed, zowel een economische als maatschappelijke meerwaarde opleveren voor
de publieke en private sector én voor de jongeren. Van achterstand naar voorsprong.

Maatschappelijke kosten en baten van Skills in de Stad
Skills in de Stad heeft als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van (lokale) sociaal-
maatschappelijke problematiek door kwetsbare jongeren die een risico vormen voor zichzelf
(schooluitval, schulden, geen woning, extra steuntje nodig, etc) en voor anderen (overlast, drugs,
criminaliteit) via een leerweg toe te leiden naar duurzaam werk. Dat dient ook andere belangrijke
beleidsdoelen: instroom van gekwalificeerde medewerkers (Skills) op de arbeidsmarkt en het
stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen.
De opdracht is om inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke kosten en baten zullen zijn van
uitvoering van de Skills pilots. Het type interventies dat Skills partners verrichten heeft zowel
korte- als langetermijneffecten. De kosten en baten van deze effecten slaan neer bij publieke en
private partijen.
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Skills brengt vier domeinen letterlijk onder één vastgoed dak samen: arbeidsmarkt + onderwijs +
wonen + support. De basis daarvoor ligt in het concept ‘Investeer in Talent’ en de projecten die
op basis van dit concept zijn ontwikkeld.De kern van het concept is de verbinding tussen maatschappelijk én economisch belanghebbende partijen. Vanuit deze domeinen wordt in samenwerking met gemeenten en lokale partijen een ruimtelijk-functioneel programma opgesteld dat met
interventies gericht op de jongeren maximaal inspeelt op de (lokale) problematiek.
Het onder één dak brengen van dit programma gebeurt door het ter beschikking stellen en transformatie van publiek vastgoed van RVB en/of de gemeente waarin het Skills programma gehuisvest en geëxploiteerd wordt. De cashflow van transformatie en exploitatie van het programma
wordt op de gebruikelijke wijze opgesteld en op financierbaarheid / haalbaarheid getoetst. Blijkt
de cashflow niet financierbaar en/of haalbaar, dan wordt vastgesteld met welke éénmalige of
structurele financiële injectie wel financierbaarheid / haalbaarheid optreedt.
Omdat het Skills programma repeterend is, zal regelmatig een nieuwe groep Skills deelnemers
starten die op hun beurt kosten en baten genereren. Als het saldo kosten/baten voldoende positief is komt zo een kosten/baten saldo beschikbaar ter dekking van de éénmalige of structurele
financiële injectie waarmee de realisatie en exploitatie van het Skills programma haalbaar wordt.
Met deze studie kwantificeren we de maatschappelijke kosten en baten van de Skills interventies.

Het effect van interventies
Daartoe beschouwt Skills de interventies als beheersmaatregelen van uitvalrisico’s die jongeren
zelf lopen, voor risico’s die zij voor anderen kunnen vormen en voor risico’s bij anderen die in
hen investeren. De beheersmaatregelen dienen het doel van Skills maximaal te realiseren: sociaal-maatschappelijk problematiek bestrijden door jongeren toe te leiden naar duurzaam werk.
In lijn met ‘risico = kans x gevolg’ brengen we in kaart wat het effect van een interventie is op
het risico dat de jongere en samenleving loopt met betrekking tot een voorziening binnen een
bepaald domein. En afhankelijk van of het effect positief is (afname risico) of negatief (toename
risico), bij wie slaan de baten of kosten dan neer?
Met openbaar beschikbare data zijn de kansen van optreden en de gevolgen voor de voorzieningen binnen de domeinen arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en support in kaart gebracht. Dit
is het nul-alternatief. Beargumenteerd is wat de invloed van Skills interventies op de kansen
van optreden zijn. Met rekenmodellen is vastgesteld wat het verschil in kost of baat is tussen de
situatie met Skills en zonder Skills interventies (het nul-alternatief ). De tabel op de volgende
pagina bevat de resultaten gebaseerd op openbaar beschikbare data. Gebruik kunnen maken van
gemeentelijke data verhoogt de betrouwbaarheid van de data voor lokaal gebruik.
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Conclusie
De MKBA zien wij als een hulpinstrument bij politieke en bestuurlijke besluitvorming over de vraag
of een Skills in de Stad project en de inzet van publiek vastgoed op financiële gronden haalbaar is.
Het biedt inzicht in bekende, maar ook minder voor de hand liggende actoren, publiek en privaat,
waar kosten en baten van het project neerslaan. Dat kan tot verfrissende inzichten leiden.
De MKBA geeft geen antwoord op de vraag of er sprake is van een sociaal en/of economische
noodzaak voor een Skills in de Stad project. Die afweging, in dit geval over de positie van kwetsbare jongeren in de samenleving, is en blijft de verantwoording van politici, bestuurders en
beleidsmakers.
Op basis van deze studie kunnen we een aantal conclusies trekken:
1	Skills in de Stad levert maatschappelijke baten op door de combinatie van inzet Rijksvastgoed
en realisatie van het Skills programma o.b.v. de vier pijlers werken, leren, wonen, support;
2	De baten vallen bij publieke én private partijen: gemeente / Rijk / ministeries en bedrijven /
non-profit organisaties én de jongeren;
3	De mix van deelnemers aan Skills bepaalt de omvang van baten en directe en indirecte
baathebbers;
4D
 e bereidheid van actoren om hun (eventuele) positieve saldo van kosten en baten gezamenlijk
in te zetten voor het Skills project. Dit draagt bij aan de haalbaarheid van het project;
5 De mix wordt bepaald door de financiële waarde van de ‘rugzak’ van elke deelnemer;
6 Skills leidt tot meer maatschappelijke- en economische participatie van de jongeren;
7 Het MKBA welvaartsresultaat levert zowel harde als zachte euro’s op.

Aanbevelingen
Hierbij doen wij de volgende aanbevelingen:
1	Betrek zo veel mogelijk lokale data (o.a. WMO) om de kosten en baten zo betrouwbaar mogelijk
vast te stellen;
2	Betrek lokale programma’s die succesvol zijn op componenten van de vier domeinen bij het
vormgeven van het uiteindelijke Skills programma;
3 Werk vanuit het principe van ontschotting en onderzoek de bereidheid van actoren daartoe;
4	Wanneer de lokale data voldoende betrouwbaar zijn vastgesteld:
a Voer een gevoeligheidsanalyse (Spider diagram) uit om te bepalen welke variabelen van
dominantie invloed zijn op het saldo kosten - baten;
b Onderzoek deze dominante variabelen tot in detail;
c Overweeg een probabilistische benadering.
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NB!

DOMEIN
ONDERWIJS

DOMEIN
WONEN

DOMEIN
SUPPORT

Marge op arbeidsproductiviteit

3 jaar
2 jaar

Re-integratie en Skills trajecten

2 jaar

Jeugdzorg

1 jaar

Gezondheid gedurende

3 jaar

Maatschappelijke opvang

1 jaar

232

Maatwerkvoorzieningen

1 jaar

159

Lokale maatschappelijke dienstverlening

1 jaar
8
55

Leefbaarheid

1 jaar

3

VSV MBO onderwijs niveau 2

1 jaar
1 jaar

Skills traject deel hybride leertraject

2 jaar

Sport en cultuur

1 jaar

TOTAAL PER ACTOR
TOTAAL PER GROEP ACTOREN

Zorgverzekeraar
2.363

1 jaar

Diploma waarde

-624

671

1 jaar

1 jaar

-624

1.697

Schuldhulpverlening

1 jaar

ROC’s

16.007
-7.072

Huis uitzetting

Veiligheid

19.905

1.680

Algemene kosten

Welzijnswerk

8.355

Woningbouw Corporatie

1 jaar

1.440

Skills deelnemer

Vergoeding werkgevers éénmalig

-4.542

Bedrijfsleven

50.212

Min. van OC&W

3 jaar

Effect op ↓

SAMENLEVING

Min. van J&V

Uitkeringen, inkomen, fiscale afdracht

Min. van SZW

Aantal
jaren
meetellen

Min. van VWS

2 jaar

RIJK

Min. van Financien

DUUR
SKILS
TRAJECT

3 jaar

Skills

VERMEDEN
UITKERINGSJAREN

22 jaar

BEREKENING

LEEFTIJD
INSTROOM
SKILLS

GEMEENTE

Diverse diensten

DOMEIN
ARBEIDSMARKT

VARIABELE UITGANGSPUNTEN

Een aantal kosten en baten is afhankelijk van de leeftijd waarop de uitkeringssituatie aanvangt
en de verwachtte duur van de uitkering indien geen Skills interventies plaatsvinden.
Met dit rekenmodel kunnen combinaties van instroom, leeftijd en verwachtte duur uitkerings
situatie ingevoerd worden. Onder uitkeringssituatie wordt verstaan: elke vorm van inkomens
ondersteuning met publieke middelen.
In deze tabel is als voorbeeld de MKBA berekend van één Skills deelnemer leeftijd 22 jaar.

10
112
661

1.282
264
4.926

51.909 -4.265 -4.542

1.440

47.645

7.731

773

5.583

10.986

TOTAAL ALLE ACTOREN

16.007 19.905

10
38.549

97.179

Voor de gele cellen ontbreekt voldoende vrij toegankelijke data om per actor de kosten en baten te kwantificeren.
Alleen met input van lokale data kunnen deze betrouwbaar gekwantificeerd worden.
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264

2.363

LEESWIJZER
Hoofdstuk 1
Skills in de Stad met publiek vastgoed beschrijft het concept en de
bouwstenen van Skills in de Stad.

Hoofdstuk 2
Kosten en baten in beeld beschrijft de werkwijze waarmee de verwachte
maatschappelijke kosten en baten per actor vastgesteld kunnen worden.

Hoofdstuk 3

F Directe effecten domein Arbeidsmarkt stelt de effecten vast die
rechtstreeks leiden tot verbetering (baten) of verslechtering (kosten) van
de financiële situatie van het individu en publieke en private partijen.
F Indirecte effecten stelt de effecten vast van een lokaal Skills
programma op de domeinen Wonen, Support en Onderwijs.
F Domein Support, Domein Wonen en Domein Onderwijs
beargumenteren per effect hoe en in welke mate het Skills programma
de kans van optreden van dat effect beïnvloedt en tot welke kosten of
baten voor welke actor dit leidt.

Hoofdstuk 4
Conclusies en aanbevelingen tenslotte geeft de belangrijkste conclusies
en aanbevelingen van deze studie. Deze conclusies en aanbevelingen
zullen meer specifiek worden wanneer hierbij de lokale problematiek en
lokale data betrokken worden.
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H1
Uitgangspunten en doel
Uitgangspunt voor Skills is dat het hebben van duurzaam werk veel maatschappelijke problematiek voorkomt (preventie) en oplost ¹. Werk is een krachtig middel om integratie in de samenleving en zingeving in het leven te bevorderen ². Het voorkomt sociale uitsluiting, bewerkstelligt
sociale stijging en levert de samenleving vele maatschappelijke- en economische baten op ³.

arbeidsmarkt

wonen

support

Onderwijs

Het doel van Skills is tweeledig: (1) het begeleiden en opleiden van jongeren in de leeftijd van
17-35 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt tot duurzaam inzetbare medewerkers met voldoende
Skills door het aanpakken van hun problemen, (2) het realiseren van duurzame werkgelegenheid
voor deze jongeren.
Hiertoe brengt Skills kennis en ervaring uit vier belanghebbende domeinen samen: arbeids
markt + onderwijs + wonen + support. Dit zijn de pijlers van het Skills concept, dat gebaseerd
is op het model Investeer in Talent ⁴. Juist het onder één dak regisseren en gelijktijdig kunnen
inzetten van SMART maatregelen uit deze domeinen is een voorwaarde voor succes. De kracht
van Skills ligt in nieuwe verbindingen en het bij elkaar brengen van de verschillende beleidsterreinen. De mate van succes van de Skills aanpak is o.a. afhankelijk van de samenwerking én de
bereidheid tot ontschotting. Skills richt zich in eerste instantie op kwetsbare jongeren die vallen
onder de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of Jeugdwet, de Statushouders
(AMA’s) en de Dak- en Thuisloze jongeren. Afhankelijk van lokale beleidsdoelstellingen kan deze
doelgroep uitgebreid worden met andere doelgroepen.
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Skills en vastgoed
Het Rijksvastgoed is een belangrijke katalysator om de doelen van Skills te realiseren. Met circa
90.000 ha. grond en 12 mln. m² vloeroppervlakte is het Rijksvastgoedbedrijf de grootste grondbezitter en vastgoedeigenaar in Nederland. Bij de ontwikkeling van dit vastgoed wil het kabinet
naast het economische rendement ook nadrukkelijk het maatschappelijk rendement centraal
stellen. Skills in de Stad past goed binnen deze ambitie.

wonen

arbeidsmarkt

Welzijn
Veiligheid
Leefbaarheid
Openbare ruimte
Huisuitzetting

Fiscale afdracht
Uitkeringen
Inkomen
Premie werkgevers

Onderwijs

support
Re-integratietrajecten
Gezondheid
Jeugdzorg
Maatschappelijke zorg

Onderwijs
Sport & Cultuur

Skills organiseert in samenwerking met gemeenten op basis van lokale beleidsvraagstukken en
behoeften een functioneel-ruimtelijk programma voor het vastgoed. Dat gebeurt samen met
organisaties uit de 4 genoemde domeinen. Afzonderlijk en gezamenlijk zijn zij belanghebbend
en in staat de onderliggende sociaal-/economische problematiek aan te pakken en de doelgroep
toe te leiden naar duurzaam werk. Dit programma wordt onder één dak samengebracht in het
beschikbare Rijksvastgoed, eventueel aangevuld met publiek vastgoed (‘Skills satellieten’) van de
gemeente.

Haalbaarheid van een functioneel-ruimtelijk Skills programma
De haalbaarheid van het realiseren van een functioneel-ruimtelijk Skills programma in te transformeren publiek vastgoed wordt bepaald door de financierbaarheid van de cashflow bestaande
uit: a - investeren, b - realiseren, c - exploiteren en d - interveniëren.

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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H1
Is de cashflow niet financierbaar dan betrekt Skills daar de maatschappelijke kosten en baten bij
die worden gegenereerd door het toepassen van het Skills programma. Er wordt bepaald of het
saldo kosten/baten voldoende positief is om hieruit éénmalig of structureel een zodanige bijdrage te leveren dat de cashflow financierbaar wordt. Zie onderstaand schema.
Of deze maatschappelijke kosten en baten ook daadwerkelijk in de cashflow betrokken kunnen
worden, is onderwerp van (politieke) discussie en besluitvorming. Zowel de aantoonbare gemonetariseerde kosten en baten van het Skills programma als de niet/minder monetariseerbare
maatschappelijke baten spelen hierbij als argument een rol.
De doorlooptijd per groep jongeren van het Skills programma is ca. 2 jaar. Dat betekent dat na
2 jaar een nieuwe groep jongeren kosten en baten genereert. Zo komt een kosten/baten saldo
beschikbaar waarvan bepaald kan worden of dit ter dekking kan dienen van de éénmalige of
structurele financiële injectie waarmee de realisatie en exploitatie van het Skills programma
haalbaar wordt.
Uiteraard dienen basis- en lokale data die ten grondslag liggen aan deze kosten en baten regelmatig geactualiseerd te worden.

Lokale problematiek
Vastgoed
4 domeinen

Functoneel-ruimtelijk
Skills programma

Investeren
Ontwikkelen

Realiseren

Ontwerpen

Landelijke en
lokale data

Exploiteren

Onderhoud

Facilitair

Interventies
Verhuur
Leerwerkplekken

Huur

Vakkrachten

cash flow
Kosten

Kosten

Kosten

Kosten
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H2
Doel
Het opstellen van een werkwijze om op basis van openbaar beschikbare data aangevuld
met gemeentelijke data, kwantitatief de maatschappelijke kosten en baten te bepalen
van interventies in de Skills domeinen: arbeidsmarkt, onderwijs, wonen en support
gericht op het toeleiden naar werk van de doelgroep kwetsbare jongeren .

Scope
Deze studie richt zich op het vaststellen van de kosten en baten van een Skills programma. Het
betreft dan het blauwe deel van het schema op p.12. We vergelijken de effecten van de Skills interventies in de vier domeinen: arbeidsmarkt + onderwijs + wonen + support met de effecten van
de situatie zonder Skills interventies. In deze studie is dit het nul-alternatief. Het verschil tussen
de effecten van de situatie met en zonder Skills interventies bepaalt de omvang van de kosten dan
wel baten. De kosten van investeren en realiseren, en de kosten en opbrengsten van exploiteren
van een functioneel ruimtelijk programma zijn locatie- en gemeentespecifiek en worden op de
gebruikelijke wijze vastgesteld.

Directe effecten
De directe effecten zijn een rechtstreeks gevolg van de Skills aanpak in het domein arbeidsmarkt.
Deze zijn goed kwantificeerbaar, kennen een beperkt aantal duidelijke actoren en hebben een
kleine tot geen onzekerheidsmarge. De kosten en baten zijn zichtbaar bij de doelgroep en bij de
actoren die actief zijn op het domein van de arbeidsmarkt en betreffen:
• Uitkeringen en bijzondere uitkeringen participatiewet: reduceren tot nul;
• Inkomen: neemt toe door regulier werk;
• Fiscale afdracht: uit (minimum)loon in plaats van uitkeringen;
• Vergoeding: werkgevers betalen voor opgeleide Skills vakkrachten (krapteberoepen);
• Arbeidsproductiviteit: winst bij bedrijven en toename BBP van Nederland;
• Algemene kosten Skills organisatie.

Indirecte effecten
Indirecte effecten zijn het gevolg van directe effecten in het domein arbeidsmarkt. Deze indirecte effecten werken door op voorzieningen in de domeinen onderwijs, wonen en support. De
indirecte effecten zijn redelijk kwantificeerbaar, kennen vaak meerdere actoren en hebben een
grotere onzekerheidsmarge.
Toename van instroom naar regulier werk door o.a. (hybride) onderwijs in het Skills traject heeft
indirect effect op de volgende voorzieningen die voor een groot deel vallen onder het Sociaal
Domein (WMO/Jeugdwet/Participatiewet):
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kosten en baten in beeld

Domein Support, voorzieningen met betrekking tot:
• Re-integratie trajecten;
• Jeugdzorg;
• Gezondheidszorg;
• Schuldhulpverlening;
•	Maatschappelijke zorg: maatschappelijke opvang, algemeen maatschappelijk werk,
sociaal raadslieden, telefonische hulpdiensten, etc.

Domein Woon en leefsituatie, voorzieningen met betrekking tot:
•
•
•
•

Huisuitzetting;
Leefbaarheid en openbare ruimte;
Veiligheid en criminaliteit;
Welzijn.

Domein Onderwijs, voorzieningen met betrekking tot:
• Toename rendement VMBO en MBO onderwijs en diplomavergoeding ROC’s;
• Sport en cultuur.

Overige effecten
Naast deze indirecte effecten zal het toeleiden naar werk van de Skills doelgroep leiden tot een
aantal niet of minder goed kwantificeerbare ‘zachte’ effecten die in eerdere onderzoeken als ‘met
gezond verstand’ begrepen kunnen worden. Deze effecten zijn niet overtuigend kwantificeerbaar,
kennen vele afhankelijke actoren en hebben een grote onzekerheidsmarge. Overige effecten die
mogelijk kunnen optreden (niet limitatief ):

Domein Support:
• Toename zelfredzaamheid ⁵;
• Toename bekendheid met maatschappelijke voorzieningen;
• Trots op eigen succes en voorbeeld (rolmodel) binnen netwerk en de familie.

Domein Wonen:
• Kansen voor lokaal mkb door toename bestedingsruimte in buurt en wijk ⁶;
• Meer sociale cohesie in buurt en wijk door toename participatie ⁷;
• Minder eenzaamheid in buurt en wijk ⁸ door o.a. wederkerigheid ⁹.

Domein Onderwijs:
• Minder (taal)achterstand door afronden opleiding;
• Meer mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en mobiliteit;
• Meer kansen op arbeidsmarkt bij omslag van economie.

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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Skills als preventieve risicobeheersmaatregel
Skills is in feite een preventieve risicobeheersmaatregel. Risico wordt gedefinieerd als kans maal
gevolg. In deze studie betekent dit dat het risico m.b.t. een specifieke voorziening gelijk is aan
de kans van optreden dat een persoon onder deze voorziening gaat vallen maal de kosten per
persoon van die voorziening.
Voor elke voorziening in deze studie is in kaart gebracht:
1	Het gevolg per persoon. Het totale bedrag gemoeid met de specifieke voorziening gedeeld door
het aantal personen dat onder deze voorziening valt. Bij voorkeur bedrag en aantal personen
binnen de populatie 17-35 jaar (Skills doelgroep). Ontbreekt voldoende data dan binnen de
populatie van een gemeente; is dat niet mogelijk dan binnen de populatie van Nederland.
Symbool: €p.
2	De kans van optreden per persoon zonder Skills interventies. Binnen een populatie het aantal
personen dat onder een voorziening valt gedeeld door totaal aantal personen van de populatie.
Voorkeursvolgorde populatie: 17-35 jarigen, gemeente, Nederland. Symbool: Pp
3	De kans van optreden per persoon met Skills interventies. Beargumenteer de mate waarin Skills
interventies de kans van optreden Pp positief of negatief beïnvloeden. Symbool PSkills.
4	Het nul alternatief is de situatie waarin geen Skills interventies plaats vinden.
De waarde daarvan wordt bepaald door: €p x Pp.
5	Het Skills alternatief is de situatie waarin wel Skills interventies plaatsvinden.
De waarde daarvan wordt bepaald door: €p x PSkills.
6	De kost of baat wordt vervolgens bepaald door €p x PSkills minus €p x Pp ofwel
€p x (PSkills - Pp).

Aanpak
Om de kosten en baten te kwantificeren hebben we rekenmodellen ontwikkeld die gebruik
maken van openbaar beschikbare data gecombineerd met specifieke, gemeentelijke data wanneer beschikbaar. Hiermee worden de kosten en baten in kaart gebracht. Een voorbeeld van zo’n
verzameling data staat in bijlage 1.
In deze studie geven we de resultaten van de modellen zodanig weer dat kosten en baten van
een specifiek Skills project vastgesteld kunnen worden, maar ook bij welke actoren de kosten en
baten neerslaan.
We maken hierbij onderscheid tussen individu, gemeente, het Rijk, bedrijfsleven en overige
partijen. In de rekenmodellen worden de kosten en baten waar nodig en/of mogelijk uitgesplitst
naar actoren.
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Domein Arbeidsmarkt
directe effecten
Directe kosten en baten in het domein arbeidsmarkt zijn een rechtstreeks gevolg van de Skills
aanpak. De kosten en baten zijn zichtbaar bij de doelgroep en bij de actoren die actief zijn op het
domein van de arbeidsmarkt en betreffen:
• Uitkeringen en bijzondere uitkeringen participatiewet: reduceren tot nul;
• Inkomen: neemt toe door regulier werk;
• Fiscale afdracht: uit (minimum)loon in plaats van uitkeringen;
• Vergoeding: werkgevers betalen voor opgeleide Skills vakkrachten (krapteberoepen);
• Arbeidsproductiviteit: winst bij bedrijven en toename BBP van Nederland;
• Algemene kosten Skills organisatie.
De kosten van bijstands- en bijzondere bijstandsuitkeringen worden gedragen door de
gemeente¹⁰. Inkomen uit werk levert een toename op van bestedingsruimte voor de jongere én
een toename van de fiscale afdracht voor de rijksoverheid. Werkgevers maken winst op de toename van productiviteit.

Uitkeringen, inkomen en fiscale afdracht
Om de directe kosten baten per actor nauwkeurig te berekenen hebben we de doelgroep jongeren opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën. Voor elke categorie worden de directe effecten berekend
voor de situatie zonder Skills interventies en de situatie met Skills interventies. Het verschil bepaalt
de omvang van kost of baat.
1	21 jaar en ouder. Zonder Skills: basisuitkering gedurende een te verwachten periode.
Met Skills: leerwerkplek met minimum(jeugd)loon.
2	18 t/m 20 jaar. Zonder Skills: basisuitkering plus bijzondere bijstand tot WSF (Wet studiefinanciering) norm uitwonende MBO student.
Met Skills: leerwerkplek met minimumjeugdloon evt. plus bijzondere bijstand tot WSF norm
uitwonende MBO student.
3	15 t/m 17 jaar. Met Skills: bijzondere bijstand (voor tienermoeders, weglopers en onmachtige
ouders) tot WSF norm uitwonende MBO student. Skills situatie: leerwerkplek met minimumjeugdloon evt. plus bijzondere bijstand tot WSF norm uitwonende MBO student.
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De fiscale afdrachten van deze drie categorieën zijn berekend voor de situaties zonder Skills interventies (het nul-alternatief ) en de situatie met Skills interventies. Input hiervoor is:
• de per 1 juli vastgestelde bedragen bijstand, bijzondere bijstand en minimumloon ¹¹,
• netto - bruto en v.v. berekeningen ¹²,
• de te verwachten uitkeringsperiode van de drie categorieën zonder Skills interventies ¹³,
• de leeftijd waarop de drie categorieën instromen in een uitkeringssituatie.
Deze berekeningen leiden tot onderstaande tabel waarin de Kosten en Baten per jaar en per
actor zijn aangegeven als verschil tussen de situatie mét Skills interventies én zonder. Hierbij is
uiteraard rekening gehouden met de verschillende uitkeringssituaties. Dan gaat het om de
leeftijd van instroom in Skills en de verwachte uitkeringsduur en om de specifieke, leeftijd
gebonden uitkeringsregels.
KOSTEN en BATEN per ACTOR per 1 FTE vermeden uitkering
Kosten - Baten Als functie van leeftijd uitkeringsgerechtigde
Leef
tijd
22 j. +
ouder
21
jaar
20
jaar
19
jaar
18
jaar
17
jaar
16
jaar
15
jaar

ProInk.
UitLoon
B&U + Infra* ductie Marge netto kering heffing Zvw
Actor
Uitsluitend uitkering netto

BBP NL
0

Bouw Individu Gemeente
0

11.959

-16.737

WW
Awf

Min.
Fin.

Min.
VWS

Min.
SZW

3.833

946

0

WW
Wgf
_

WAO/
WIA

0

0

Min.
SZW

Whk Kosten
Min. / Baten
totaal
Fin.
0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

213.423

5.336

18.594

0

2.067

1.426

589

798

1.399

252

Resulterende Kosten en Baten netto

213.423

5.336

6.635

16.737

-1.766

480

589

798

1.399

252

0

0

11.959

-16.737

3.833

946

0

0

0

0

Uitsluitend uitkering
Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

181.407

4.535

15.848

0

1.713

1.212

501

678

1.189

214

Resulterende Kosten en Baten

181.407

4.535

3.890

16.737

-2.120

266

501

678

1.189

214

0

0

9.733

-12.556

2.114

709

0

0

0

0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

149.397

3.735

13.016

0

1.447

998

412

558

979

176

Resulterende Kosten en Baten

149.397

3.735

3.283

12.556

-667

289

412

558

979

176

0

0

9.733

-12.556

2.114

709

0

0

0

0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

117.381

2.935

10.177

0

1.186

784

324

439

769

139

Resulterende Kosten en Baten

117.381

2.935

445

12.556

-928

75

324

439

769

139

0

0

9.733

-12.556

2.114

709

0

0

0

0

Uitsluitend uitkering

Uitsluitend uitkering

Uitsluitend uitkering
Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

101.377

2.534

8.760

-1.031

1.054

735

280

379

664

120

Resulterende Kosten en Baten

101.377

2.534

-973

11.525

-1.060

26

280

379

664

120

0

0

9.733

-12.893

2.432

728

0

0

0

0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

84.301

2.108

7.590

-2.271

571

691

233

315

552

100

Resulterende Kosten en Baten

84.301

2.108

-2.143

10.622

-1.861

-37

233

315

552

100

9.733

-12.893

2.432

728

0

0

0

0

Uitsluitend uitkering

Uitsluitend uitkering

0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

73.631

1.841

6.914

-2.988

214

661

203

275

483

87

Resulterende Kosten en Baten

73.631

1.841

-2.819

9.906

-2.218

-68

203

275

483

87

9.733

-12.893

2.432

728

0

0

0

0

Skills: min.(jeugd)loon+evt. Bijz. Bijstand

Uitsluitend uitkering

64.026

0
1.601

6.198

-3.746

0

639

177

239

420

76

Resulterende Kosten en Baten

64.026

1.601

-3.535

9.147

-2.432

-89

177

239

420

76

* hier wordt uitgegaan van gemiddelde langjarige productiviteit en marge van grote Nederlandse bouwconcerns.
De spreiding in de marge voor MKB Bouw en Infra ligt tussen 0% en 20%.
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30.459

25.890

21.322

16.752

13.495

9.888

7.690

5.603

H3
Met deze tabel is vervolgens berekend wat de kosten en baten zijn voor gemeente en Rijk als
functie van de leeftijd waarop de Skills interventies starten en lokale data over de verwachte duur
van de uitkeringssituatie zonder Skills interventies. Hiermee kunnen met input van lokale data
voor elke situatie de kosten en baten bepaald worden.
De volledige tabel voor de leeftijden 15 t/m 22 jaar en verwachte uitkeringsduren 1 t/m 5 jaar is
ook te vinden in bijlage 3. NB: bij wijziging van lokaal gehanteerde bedragen bijzondere bijstand
die afwijken van de gebruikte WSF norm uitwonende MBO student dient de van toepassing zijnde
tabel opnieuw berekend te worden
KOSTEN EN BATEN UITKERINGEN EN FISCALE AFDRACHTT (maal € 1.000)
15 jaar

16 jaar

17 jaar

18 jaar

Vermeden jaren
uitkering

Gem

Rijk

Sam

Gem

Rijk

Sam

Gem

Rijk

Sam

Gem

Rijk

Sam

1

7

4

-1

7

4

0

8

5

1

9

6

3

2

16

3

-1

18

4

1

20

5

3

22

7

7

3

27

2

-0

29

4

3

32

6

8

34

9

15

4

39

3

2

42

5

7

45

8

15

51

9

24

5

51

3

6

55

7

15

61

9

25

68

11

37

vervolg tabel
19 jaar
Vermeden jaren
uitkering
Gem Rijk Sam

20 jaar
Gem

Rijk

21 jaar
Sam Gem

22 jaar

Rijk

Sam

Gem

Rijk

Sam

1

10

7

4

10

7

8

14

6

9

14

7

13

2

23

8

12

27

8

17

31

8

22

31

9

26

3

39

9

21

43

10

30

48

10

35

48

11

39

4

56

11

34

60

12

43

64

12

48

64

13

51

5

73

13

47

77

13

56

81

13

61

81

14

64

Vergoeding werkgevers
De grote tekorten aan vakkrachten in diverse sectoren, met name wat de krapteberoepen betreft ¹⁴,
noopt werkgevers tot meer investeringen in werving en selectie van deze krachten. De bedragen
die werkgevers besteden aan werving en selectie lopen aanzienlijk uiteen.
Veel recruiters hanteren als wervingskosten 25-35% van het bruto jaarsalaris dat de kandidaat
wordt aangeboden ¹⁵. Een aantal andere recruiters hanteert vaste tarieven ¹⁶. Gebaseerd op
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minimumloon +20% voor de leeftijden 18 jaar tot AOW bedragen de gemiddelde wervingskosten
€ 4.432,-. Gebaseerd op tarieven van een aantal recruiters bedragen de gemiddelde wervings
kosten € 8.120,-.
Het Skills programma levert goed opgeleide jongeren af met werknemersvaardigheden. Dit rechtvaardigt naar onze mening het vragen van een vergoeding wanneer een ‘Skills jongere’ geplaatst
wordt bij een werkgever. Dit bedrag is het gemiddelde van de gesignaleerde wervings- en selectiekosten en bedraagt € 6.719,-. Wij schatten de kans dat (lokale) ondernemers bereid zijn deze
vergoeding te betalen, op 25%. Dit leidt tot een baat van € 1.680,- per Skills deelnemer die direct
toevalt aan de Skills organisatie ter dekking van de kosten.
Gebruikelijk is dat een overheidsopdracht gepaard gaat met een vastgelegde social return verplichting. Bijvoorbeeld 2% van de contractwaarde. In een dergelijke situatie zal de bereidheid van
een bedrijf toenemen om een vergoeding te betalen voor een goed opgeleide werknemer met
redelijke productiviteit die ingezet kan worden om (een deel van) de social return verplichting in
te vullen. Vooralsnog hebben we dit in deze studie buiten beschouwing gelaten.
Vanwege (grote) lokale en regionale arbeidsmarktverschillen en de marktpositie van bedrijven
(mkb / multinationals / non-profit sector) is het zinvol bij werkgevers en werkgeversorganisaties
te onderzoeken of zij bereid zijn tot een vergoeding en zo ja, wat de hoogte daarvan kan zijn.

Arbeidsproductiviteit en marge
De baat voor het bbp van Nederland bestaat uit de toename van arbeidsproductiviteit. Onder
arbeidsproductiviteit wordt verstaan de toegevoegde waarde (marktwaarde producten minus productiekosten) per voltijdbaan. De verschillen hierin tussen sectoren zijn groot ¹⁷. Voor de bouwsector is dit voor het mkb bijv. € 61.000,- per werknemer per jaar. Voor de totale baat dient dit
bedrag vermenigvuldigd te worden met het verwachte aantal jaren dat de jongere zonder Skills
interventies langer gebruik zou maken van een uitkering.
De marge (EBIT) op deze toename van productiviteit valt als baat toe aan de werkgever, veelal het
bedrijfsleven. De marges verschillen sterk per branche. Voor de bouwsector (B&U en Infra bouwers) bedraagt deze marge voor de grote bouwconcerns gemiddeld 2,5% ¹⁸. Werkt een Skills deelnemer in de B&U Bouw of Infrabouw dan levert dit het bedrijf een marge op van 2,5% van de extra
productiviteit. Voor een 22-jarige die zonder Skills interventies drie jaar in een uitkeringssituatie
zou verkeren, bedraagt deze marge (EBIT) €5.536,- per FTE. In totaal voor drie jaar een bedrag van
€ 16.608,-. In de zorgsector bedroeg de marge in 2016 gemiddeld 1,59% ¹⁹. Gemiddeld bedraagt de
marge (EBIT) in de zorg € 1.168,- per FTE.

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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Algemene kosten Skills organisatie
In diverse sectoren worden percentages van de directe kosten gehanteerd als Algemene Kosten
(AK). Alle indirecte kosten die door het ontbreken van een (direct of indirect) verband met het
project/ omzet of uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet aan het project/omzet
kunnen worden doorberekend. In de bouwsector bijvoorbeeld bedraagt dit 9-10% ²⁰.
Voor de eerste pilot schatten wij in dat de Skills organisatie voor coördinatie, afstemming, overleg, administratie, rapportage, monitoring en dergelijke ca. 24 uur per week nodig heeft. Hierin
is nog niet meegenomen de kosten van een 24-uurs bereikbaarheid- / nachtdienst op locatie. Met
een uurtarief van € 100,- gaat het om een bedrag van € 124.000,- per jaar. Met een Skills groep
van gemiddeld 30 deelnemers bedragen de kosten per deelnemer € 4.160,- per jaar. Deze kunnen
beschouwd worden als AK van de Skills organisatie. Deze scheppen de voorwaarden om Skills
deelnemers een saldo kosten/baten te laten produceren. Het lijkt dan ook logisch om deze AK als
een percentage van het geproduceerde saldo kosten/baten te nemen.
In bijlage 2 is het saldo kosten en baten bepaald voor een Skills groep met 30 Skills deelnemers.
Gedurende het Skills traject vallen 6 deelnemers uit (20%), 3 deelnemers zijn NUG-er (10%), 9
deelnemers zijn 22 jaar en ouder (30%) en 12 deelnemers gemiddeld 19 jaar. Deze groep genereert
een saldo kosten – baten van € 1,3 miljoen per twee jaar, € 650.000,- per jaar. Afgezet tegen dit
bedrag bedragen de algemene kosten van de Skills organisatie 19%.
Het CBS hanteert een indeling van bedrijfstakken / branches waarin de overige bedrijfskosten als
percentage van de totale bedrijfskosten vergelijkbaar zijn met het AK percentage vvan de Skills
organisatie. Voor 10 bedrijfstakken / branches is dit door het CBS voor 2016 in kaart gebracht ²¹.
Het gemiddelde percentage overige bedrijfskosten (≈ AK) bedraagt 19%.
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Domein support
indirecte effecten
Re-integratie en Skills trajecten
Het Skills traject vervangt Arbobegeleiding, re-integratiebudgetten en begeleidingstrajecten
gericht op werk. De gemiddelde kosten van een re-integratietraject bedragen € 7.401,- ²².
De gemiddelde Skills trajectprijs komt tot stand als een gemiddelde van drie in intensiteit verschillende Skills trajecten. Een traject dat uitgebreider is dan een re-integratietraject. Het gaat om
alle stappen die gezet worden voor de Skills onderdelen: Werving & Intake, Warming Up, Plaatsing bij
werkgevers, Coaching en Nazorg ²³. De kosten worden sterk bepaald door de te leveren coaching.
Afhankelijk van de problematiek, behoefte en competenties van de deelnemer wordt een:
Intensief, Gemiddeld of Licht traject vastgesteld. Dit vertaalt zich in de duur en intensiteit van het traject. Een volledig Skills traject varieert van ca. 9 tot ca. 12 maanden. De uiteindelijke kosten van
een gemiddeld Skills traject hangen sterk af van de verdeling van de trajecten over de Skills groep.
Voor een aannemelijke verdeling van 20% Intensief, 50% Gemiddeld en 30% Licht kost het
gemiddelde Skills traject € 6.552,- per deelnemer per jaar. Het verschil tussen het gemiddelde
re-integratietraject en het gemiddelde Skills traject geeft de kost of baat. Deze kost of baat valt
geheel toe aan de gemeente. De bandbreedte in kosten en baten wordt gevormd door een maximale baat van € 4.281,- bij 100% Lichte trajecten en een maximale kost van € -5.079,- bij 100%
Intensieve trajecten.
De baat gebaseerd op landelijke data en de genoemde verdeling van de verschillende trajecten
bedraagt € 849,- per Skills deelnemer per jaar. Door in het rekenmodel gebruik te maken van
lokale data kan dit bedrag substantieel wijzigen.
kosten - baten re-integratietraject a.g.v. skills interventies
basisdata (1) of lokale data (2)

1

Gemiddelde kosten per re-integratietraject Nederland

-7.401

Gemiddelde kosten Skills traject

-6.552

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen

849

23

Voordeel per Skills
deelnemer per jaar:
gemiddeld € 849,-

H3
Jeugdzorg
In 2017 is € 4,55 miljard besteed aan jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering ²⁴ voor
428.958 jongeren ²⁵. De kosten in het sociaal domein voor jeugdzorg per jongere bedragen dus
€ 10.598,- per jaar. Verwacht wordt dat deze kosten in 2018 sterk zullen stijgen ²⁶. De kans dat een
jongere onder-steuning door jeugdzorg krijgt wordt bepaald door het aantal jongeren dat in 2017
ondersteuning krijgt gedeeld door het totaal aantal jongeren in die leeftijdsgroep in 2017 ²⁷ en
bedraagt 12,7%.
De Skills interventies zullen deze kans verlagen. Skills verzorgt de ‘Warming Up’ en de toeleiding
naar werk. Dit voorkomt structurele werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid, wat mede bepalend is voor het ontstaan van sociaal-maatschappelijke problemen en sociale ongelijkheid²⁸.
Skills heeft een preventief en helend effect op deze problematiek waardoor het beroep op de
jeugdzorg afneemt.
Skills gaat ervan uit dat zij de kans dat een jongere ondersteuning door jeugdzorg krijgt met 50%
reduceert. Het verschil tussen de kosten van jeugdzorg zonder en met Skills interventies geeft de
kost of baat. Deze valt geheel toe aan de gemeente. De baat gebaseerd op landelijke data bedraagt € 671,- per Skills deelnemer per jaar. Door in het rekenmodel gebruik te maken van lokale
data kan dit bedrag nog aanzienlijk wijzigen.

kosten - baten cluster jeugd per jongere o.b.v. kans van optreden
basisdata (1) of lokale data (2)

1

kans

kosten

Kosten cluster jeugd/ondersteunde jongere

–

-10.598

Kans van optreden jeugdhulp zonder Skills

12,7%

-1.343

Kans van optreden jeugdhulp met Skills

6,3%

-671

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Skills reduceert de
kans dat een jongere
ondersteuning door
jeugdzorg krijgt met
50%.

671

Gezondheid
In vergelijking met mensen die een baan hebben, heeft een werkloze gemiddeld drie keer meer
gezondheidsklachten ²⁹. In 2017 bedroegen de gemiddelde zorgkosten € 1.182,- per persoon voor
de leeftijdscategorie 15-29 jaar ³⁰. Van deze kosten kan dus twee derde bespaard worden als een
werkloze jongere via Skills interventies naar werk wordt toegeleid. De baat bedraagt € 788,- per
Skills deelnemer per jaar en valt toe aan de zorgverzekeringen.
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kosten - baten gezondheidszorg/jaar
basisdata (1) of lokale data (2)

1

leeftijd

man

vrouw

15-19

625

709

20-24

609

870

25-29

644

1.269

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Wie werkt heeft
drie keer minder
gezondheidsklachten.
Dat bespaart de
zorgverzekeringen
€ 788,- per Skills
deelnemer per jaar.

788

Maatschappelijke opvang
De kosten van maatschappelijke opvang bedroegen in 2016 € 1,8 miljard ³¹. In 2016 vonden
60.000 gevallen van maatschappelijke opvang plaats waarvan 20.080 in de leeftijd van 18 tot
30 jaar ³². Per situatie van maatschappelijke opvang bedragen de kosten dus € 30.000. De totale
leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar bedraagt 2.599.498 ³³. De kans van optreden dat een jongere uit de
leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar gebruik moet maken van maatschappelijke opvang is daarmee 0,77%.
De Skills interventies zullen het gebruik van maatschappelijke opvang voorkomen (preventie) en
verlagen. Skills voorziet in woonruimte en biedt coaching op het gebied van o.a. wonen, budgetbeheersing en huurbetaling. Dat gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met de woningcorpo
raties. Hierdoor reduceert Skills de kans dat een jongere een beroep doet op maatschappelijke
opvang met 100% gedurende de periode van verblijf in Skills woonruimte (1 tot 2 jaar). Ook daarna werkt het effect door. Bij uitstroom naar vervolghuisvesting is de Skills deelnemer getraind en
heeft vaardigheden om zelfstandig te wonen.
Het verschil tussen de kosten van maatschappelijke opvang zonder en met Skills interventies
geeft de kost of baat. Deze kost of baat valt geheel toe aan de gemeente.
De baat is gebaseerd op landelijke data en bedraagt € 232,- per Skills deelnemer per jaar. Door
gebruik te maken van lokale data kan dit bedrag substantieel wijzigen.
kosten maatschappelijke opvang o.b.v. kans van optreden
basisdata (1) of lokale data (2)

1

kans

kosten

Maatschappelijke opvang zonder Skills

0,77%

-323

Maatschappelijke opvang met Skills

0,00%

0

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen

232
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H3
Maatwerkvoorzieningen
In 2016 vonden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 1.025.505 maatwerkvoorzieningen plaats ³⁴. De totale kosten hiervan bedroegen € 3,43 miljard ³⁵. De kosten per
voorziening bedragen dus € 3.310,-. De kans dat deze voorziening daadwerkelijk nodig is wordt bepaald door het totaal aantal voorzieningen te delen door het aantal inwoners en bedraagt 5,99%.
Lokaal hebben gemeenten de beleidsvrijheid om eigen regelgeving te hanteren omtrent uitvoering van de WMO. Afhankelijk van de problematiek in het sociale domein worden op diverse
beleidsterreinen financiële regelingen getroffen. Voor kwetsbare jongeren gaat het hierbij o.a.
om dagbesteding, arbeidsparticipatie, verslavingszorg, opvang bij huiselijk geweld en jongeren
met een beperking (LVB). De financiële vergoedingen variëren per gemeente.
Skills gaat ervan uit dat jongeren die deelnemen aan een Skills programma in beperkte mate
gebruikmaken van een maatwerkvoorziening. De effecten van het Skills traject (persoonlijke ontwikkeling / meer sociale vaardigheden/ hogere zelfredzaamheid) zullen doorwerken tot in latere
levensfasen van de deelnemers waardoor de meeste baten op langere termijn zullen ontstaan.
Voorlopig gaat Skills uit van het reduceren van de kans van optreden gedurende deelname aan
het Skills programma met 80%, op langere termijn, speculatief, met 70%.
Wanneer Skills deelnemers uit een problematische gezinssituatie komen (generatie op generatie
in de uitkering) en hun Skills traject afronden kan het indirecte effect zijn dat de ouders (trots)
gestimuleerd worden om ook te gaan werken. Om die reden is het belangrijk om ook de ouders
zoveel mogelijk te betrekken bij het Skills traject met speciale programma’s. De baten daarvan zijn
(nog) niet te kwantificeren maar kunnen substantieel zijn. Lokale data is daarvoor noodzakelijk.
Het verschil tussen de kosten van deze voorzieningen zonder en met Skills interventies geeft de
kost of baat. Deze kost of baat valt geheel toe aan de gemeente. De baat gebaseerd op landelijke data bedraagt € 159,- per deelnemer per jaar. Door gebruik te maken van lokale data kan dit
bedrag wijzigen.
kosten maatwerkvoorzieningen per jongere o.b.v. kans van optreden
basisdata (1) of lokale data (2)

1

kans

kosten

Maatwerkvoorzieningen zonder Skills

5,99%

-198

Maatwerkvoorzieningen met Skills

1,20%

-40

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

159
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Lokale regelingen maatschappelijke dienstverlening
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet voeren
gemeenten beleid om kwetsbare jongeren een perspectief te bieden in de samenleving en op
de arbeidsmarkt. Voor de MKBA is er landelijk nog weinig betrouwbare data beschikbaar over de
effectiviteit van de genoemde wetgeving ³⁶. Belangrijk is dan ook dat de gemeente op dit terrein
data aanlevert. We kunnen wel stellen dat door meer en duurzame werkgelegenheid voor de
deelnemers aan Skills, er minder gebruik gemaakt zal worden van genoemde maatschappelijke
dienstverlening. Jongeren met Skills; een baan én een passend inkomen zijn immers beter in
staat om zichzelf te redden. Skills reduceert op de korte en op de lange termijn de kans dat een
beroep gedaan wordt op maatschappelijke dienstverlening.

Schuldhulpverlening
In 2015 gaven gemeenten in totaal € 115 miljoen uit aan 85.250 intakes voor een traject schuldhulpverlening ³⁷. Het aantal 85.250 is het gemiddelde van de gevonden maximale en minimale
aantallen intakes ³⁸. De kosten per intakegesprek bedragen dus € 1.349,-. De kans dat iemand
een intakegesprek voor schuldhulpverlening nodig heeft wordt bepaald door het totaal aantal
schuldhulpverleningen te delen door het aantal Nederlanders en bedraagt 0,49%.
Jongeren bevinden zich vaker dan gemiddeld in een schuldsituatie. Dit rechtvaardigt het verhogen van de kans van optreden voor de doelgroep met 50% tot 0,74%.
Bij aanvang van het Skills traject zal de kans van optreden niet gewijzigd zijn. Schuldhulpverlening
maakt deel uit van het Skills traject. De coach regelt een schuldhulpverleningstraject. Hierdoor
kan de deelnemer woonruimte in het Skills gebouw huren en ontstaat rust en zekerheid zodat hij/
zij zich kan concentreren op onderwijs of werk. Ondanks de interventies moeten we rekening houden met een uitvalmarge van 20%. Dat resulteert nog steeds een reductie van de kans van optreden
met 80%: van 0,74% naar 0,15%. Na het Skills traject is de deelnemer gewend aan budgetbeheer. Er
zal minder snel een schuldsituatie optreden. Skills verwacht dat deze kans met 50% is gereduceerd.
Het verschil tussen de kosten van schuldhulpverlening zonder en met Skills interventies geeft de
kost of baat. Deze valt geheel toe aan de gemeente. De baat bedraagt € 8,- per Skills deelnemer
per jaar. Door in het rekenmodel gebruik te maken van lokale data kan dit bedrag nog wijzigen.
kosten schuldhulpverlening Skills doelgroep o.b.v. kans van optreden
basisdata (1) of lokale data (2)

1

kans

kosten

Schuldhulpverlening zonder Skills

0,74%

-10

Schuldhulpverlening met Skills

0,15%

-2

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen

8
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Domein Wonen
indirecte effecten
Huisuitzetting
Van de 3,3 miljoen huurwoningen in Nederland zijn 2,5 miljoen woningen eigendom van de woningcorporaties ³⁹. In 2017 werden 13.500 vonnissen huisuitzetting geveld waarvan er 3.700 zijn
uitgevoerd ⁴⁰, meestal vanwege huurschulden en verstoring woongenot. Een uitzetting brengt
voor meerdere partijen kosten met zich mee. Tot € 6.000,- voor uitzetting- en mutatieprocedures
voor de corporatie ⁴¹, gemiddeld € 36.000,- voor de gemeente voor gemiddeld 1,2 jaar opvang
na huisuitzetting ⁴² en € 64.000,- voor de samenleving als geheel ⁴³. Skills deelnemers kunnen
indien nodig betaalbare woonruimte betrekken als onderdeel van het programma. Gezien hun
leeftijd en inkomenssituatie is de kans groot dat zij huren in het segment van max. € 410,- per
maand. De kans op huisuitzetting in dat segment bedraagt zonder Skills interventies 0,21% ⁴⁴.
Skills voorziet in woonruimte voor de deelnemers en biedt woonbegeleiding. Skills elimineert
daarmee de kans op uitzetting gedurende het project. Na uitstroom naar vervolghuisvesting gaan
de jongeren bijna altijd huren. De opgedane Skills woonvaardigheden hebben een positief effect
op het zelfstandig kunnen wonen en structuur in de huurbetaling. Dit kan leiden tot vermindering van mutatiekosten voor verhuurders. Skills gaat ervan uit dat de kans op uitzetting na het
Skills traject met 80% reduceert.
De baat wordt gevormd door het verschil tussen de kosten als gevolg van de kans van optreden
zonder en met Skills interventies. Van de baat valt € 10,- per deelnemer toe aan de corporatie
door (preventie) minder uitzetting- en mutatieprocedures. € 55,- valt toe aan de gemeente als
besparing op opvang, zorg en welzijnsvoorzieningen na uit uitzetting en een minder goed te specificeren deel van € 108,- valt toe aan de samenleving als geheel. Door in het rekenmodel gebruik
te maken van lokale data kan dit bedrag aanzienlijk wijzigen.
kosten - baten per huisuitzetting in € huursegment < €410,basisdata (1) of lokale data (2)

1
kans

corporatie

opvang/jr.

overig

Zonder Skills interventies

0,21%

-13

-69

-134

Met Skills interventies

0,04%

-3

-14

-27

Baat per Skills deelnemer corporatie

10

Baat per Skills deelnemer gemeente

55

Baat per Skills deelnemer overig

108
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Leefbaarheid
In 2017 kregen we in Nederland te maken met 1.453.200 delicten in de categorie vernieling en
beschadiging ⁴⁵. Hiervan werden 120.000 gevallen als misdrijf geregistreerd en 17.000 personen als verdachte aangemerkt ⁴⁶. Het Rijk heeft in 2015 € 1,1 miljard besteed aan bestrijding van
vernieling en vandalisme ⁴⁷. De gemeenten hebben € 29,5 miljoen opgegeven als ondervonden
schade ⁴⁸.
Het Rijk besteedt per ondervonden delict € 761,- aan bestrijding van vernieling en vandalisme;
per geregistreerd misdrijf € 9.210,- en per geregistreerde verdachte € 65.012,-. De schade voor
gemeenten beloopt € 1,735,- per geregistreerde verdachte. De kans dat een Nederlander verdacht
wordt van vernieling of vandalisme bedraagt 0,10%.
Van de geregistreerde verdachten bevindt 38,3% zich in de leeftijd van 18-24 jaar en 16,7% in de
leeftijd 25-44 jaar ⁴⁹. De Skills doelgroep van 17-35 jaar wordt derhalve drie tot vier maal zo vaak
geregistreerd als verdachte van vernieling en vandalisme. De kans voor iemand in deze doelgroep
om als verdachte geregistreerd te worden bedraagt 3,5 x 0,10% = 0,35%.
De Skills interventies zullen deze kans van optreden verlagen. Skills biedt toekomstperspectief en
zingeving en voorkomt daarmee de oorzaken van vernieling en vandalisme: sociaal isolement en
uitzichtloosheid.⁵⁰ Skills biedt de deelnemers eigen woonruimte en support waardoor negatieve
beïnvloeding door opvoeding, omgeving en verkeerde rolmodellen niet of minder optreedt ⁵¹.
De kans van optreden op het plegen van vernieling en vandalisme blijft ook na het Skills traject
aanzienlijk verminderd. Skills gaat uit van een vermindering van 50%.
De baat wordt gevormd door het verschil tussen de kosten als gevolg van de kans van optreden
zonder en met Skills interventies. De baat voor het Rijk bedraagt € 112,- per Skills deelnemer en
voor de gemeente € 3,- per Skills deelnemer. Door het beschikken over gemeentelijke data voor
het rekenmodel kan de baat per gemeente aanzienlijk wijzigen.
kosten - baten vandalisme o.b.v. kans van optreden
basisdata (1) of lokale data (2)

1

rijk

gemeente

Uitgaven Rijk – Schade gemeente zonder Skills

-224

-6

Uitgaven Rijk – Schade gemeente met Skills

-112

-3

Baat Rijk per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies
Baat Gemeente per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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Veiligheid
Voor 2018 bedraagt de begroting Veiligheid en Justitie € 12,1 miljard ⁵². In 2017 werden 169.980
personen geregistreerd als verdachte van het plegen van een misdrijf en verschenen 109.365
personen voor de rechter ⁵³. De veiligheidskosten per verdachte bedragen € 71.070,- en per rechtszaak € 110.461,-.
In 2017 werden in de leeftijd 18 - 25 jaar 36.760 personen verdacht van het plegen van een misdrijf
en verschenen 20.535 personen voor de rechter ⁵⁴. Het totaal aantal 18-25 jarigen in Nederland
bedraagt 1.714.984. Dat brengt de kans dat een 18-25 jarige voor de rechter verschijnt op 1,2%.
De Skills interventies zullen deze kans verlagen. Skills zorgt voor een afname in (jeugd)werkeloosheid. Gezien het verband tussen werkloosheid en criminaliteit, leidt dit ook tot een afname
in jeugdcriminaliteit en daarmee ook tot een afname in de kosten van politie, justitie en andere
voorzieningen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid ⁵⁵. Skills gaat ervan uit dat de kans
op het moeten verschijnen voor de rechter met 50% afneemt. De baat wordt gevormd door het
verschil tussen de kosten als gevolg van de kans van optreden zonder en met Skills interventies.
De baat bedraagt € 661,- per Skills deelnemer en valt volledig toe aan het Rijk.
kosten - baten skills interventies 18 t/m 25
basisdata (1) of lokale data (2)

1

kans

kosten

Aantal verwachte rechtzaken 18 t/m 25

1,20%

-1.323

Reductie door Skills programma naar

0.60%

-661

Baat per Skills deelnemer a.g.v. Skills interventies

Werk zorgt voor minder
criminaliteit en daarmee
in een afname van de
kosten voor leefbaarheid
en veiligheid.

661

Welzijnswerk
Welzijnswerk is een gemeentelijke voorziening waar een diversiteit aan activiteiten en diensten
aan gekoppeld is en waar relatief veel laaggeschoolde- en werkloze mensen gebruik van maken.
Als de werkloosheid daalt, zal het gebruik van welzijnsvoorzieningen door jongeren, die o.a.
gericht zijn op re-integratie, dagbesteding, sociale vaardigheidstrainingen en maatschappelijke
integratie in het algemeen ook iets verminderen Dit is wel afhankelijk van lokale omstandigheden . Skills zal de kans dat een jongere, leeftijd 17-35 jaar gebruik maakt van welzijn gerelateerde
activiteiten verlagen.
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Het Skills traject en de aanpak kent ondersteuning in de vorm van support. Een geïntegreerd
aanbod waarmee deelnemers, die op achterstand staan tot de arbeidsmarkt in de samenleving
een perspectief krijgen. Het bieden van woonruimte, of een aangepaste leerweg op maat, levert
baten op die ook neerslaan in het welzijnswerk. De baten zijn nog lastig te knippen en toe te wijzen. Bekend is dat het hebben van een dak boven je hoofd direct bijdraagt aan stabiliteit, minder
gebruik van welzijnsvoorzieningen en opvang Maar ‘welzijn’ is moeilijk in één hokje te plaatsen,
laat staan te kwantificeren. Uitval uit school en werk voorkomen (preventie), ervoor zorgen dat
de deelnemers een opleiding afmaken en gaan werken. Dat levert hen zelfredzaamheid en vaardigheden (Skills) op.
Een brede welvaartsbaat die op lange termijn valt; voor de jongere en de samenleving.
De kosten voor welzijns- en jongerenwerk worden voor een groot deel gedekt door subsidies
van de lokale overheid. Dat is de reden dat over kosten en baten als gevolg van Skills interventies
zonder lokale data geen uitspraken te doen zijn. Gezien de bedragen die in 2016 aan welzijnswerk
zijn besteed ⁵⁶ met de focus op de Skills doelgroep is het belangrijk om deze data over kosten en
kansen te genereren. Dan komen per gemeente de kosten of baten in kaart.
Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang
2016

Miljoenen

Relevantie

Bedrag

62

0

0

2.971

0

0

Peuterspeelzaalwerk

103

0

0

Maatschappelijk werk (miljoen)

236

1

236

Lokaal welzijnswerk (miljoen)

929

1

929

Welzijnswerk voor ouderen
Kinderopvang

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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Domein onderwijs
indirecte effecten
Voortijdig schoolverlaten
In 2017 besteedde het Rijk gemiddeld € 8.200,- per mbo ⁵⁷ leerling aan reguliere onderwijskosten
en € 137 miljoen aan extra maatregelen om het voortijdig schoolverlaten ongedaan te maken ⁵⁸.
De kans op voortijdig schoolverlaten ⁵⁹ bedraagt voor BBL niveau 1 mbo (de entreeopleiding)
30,3%, BBL niveau 2 mbo 9,2%, BBL niveau 3 mbo 3,1% en BBL niveau 4 mbo 3,2%.

Recente cijfers
De Skills interventies zullen deze kansen van optreden verlagen. Een van de doelen van het traject
is: schooluitval voorkomen (preventie) en uitgevallen jongeren naar school of werk leiden. Daarbij wordt de onderliggende – en vaak meervoudige – problematiek van uitval aangepakt. Zoals
problemen in de woon- en leefsituatie, schulden, drugs, sociaal isolement een stoornis, discriminatie, verkeerde sociale netwerken, onvoldoende sociale en werknemersvaardigheden, en het
niet zelfredzaam zijn ⁶⁰. Juist een gecombineerd aanbod vanuit de vier pijlers van Skills blijkt in
de praktijk succesvol.⁶¹
Aangezien de Skills deelnemers gedurende hun gehele schoolcarrière begeleid worden, verwacht
Skills dat op deze wijze de kans op voortijdig schoolverlaten met 80% wordt gereduceerd.
De baat wordt gevormd door het verschil tussen de kosten als gevolg van de kans van optreden
zonder en met Skills interventies. De baat is afhankelijk van het mbo-niveau en valt toe aan het
Rijk (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De baat wat onderwijsinvesteringen door
het Rijk betreft, ontstaat vooral bij de entree opleiding (mbo niveau 1) dat zonder Skills interventies een hoog uitvalpercentage kent van 30,3%. De Skills interventies brengen dit terug naar 6,1%.
kosten - baten onrendabele onderwijsinvesteringen
afhankelijk mbo niveau
Baat per Skills deelnemer MBO niveau 1

4.240

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 2

1.282

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 3

430

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 4

443
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Diplomawaarde
Een deel van de jongeren behaalt een Startkwalificatie en een aantal rondt een hogere opleiding
af. Dit verhoogt zijn/haar waarde voor het bedrijfsleven en vergroot de kans op de arbeidsmarkt.
De baten van de Skills interventies (geen uitval) vallen ook bij de onderwijsinstellingen, o.a. in de
vorm van behaalde diploma’s. Dit is onderdeel van financiering van lokale ROC’s op basis van individuele kwaliteitsafspraken met het Rijk. Van de ROC’s Zadkine en Albeda te Rotterdam bedroeg
in 2015 de diplomawaarde van BBL niveau 1 mbo t/m BBL niveau 4 mbo respectievelijk € 0,-,
€ 1.223,-, € 3.669,- en € 6.115,-.
In het schooljaar 2016-2017 was de kans dat een BBL leerling mbo het diploma behaalde 73,5% ⁶².
Skills verwacht dit percentage door coaching (sociale- en werknemersvaardigheden), inspirerende hybride leer-werkomgeving in het Skills gebouw en eigen woonruimte voor deelnemers, te
verhogen naar 90%.
De baat wordt gevormd door het verschil tussen de kosten als gevolg van de kans van optreden
zonder en met Skills interventies. Gebaseerd op de bedragen die deze ROC’s hebben aangeleverd,
komen de ROC’s tot de baten per mbo-niveau zoals in onderstaande tabel aangegeven. Om te
bepalen wat de kost of baat is voor de lokale ROC’s, dienen de kwaliteitsafspraken bekend te zijn.
Dit kan leiden tot aanzienlijke verandering in de ROC baat.
Met name voor jongeren die sinds 1 augustus 2014 de entreeopleiding volgen als opstap naar het
mbo, is de Skills aanpak belangrijk. Juist deze groep is kwetsbaar: 30,3% maakt de opleiding niet
af ⁶³ en stroomt niet door naar het beroepsonderwijs.
kosten - baten diplomawaarde
afhankelijk mbo niveau
Baat per Skills deelnemer MBO niveau 1

0

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 2

264

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 3

887

Baat per Skills deelnemer MBO niveau 4

1.481

De baten van de Skills
interventies (geen
uitval) vallen ook bij de
onderwijsinstellingen,
onder andere in de vorm
van behaalde diploma’s.

Skills traject als onderdeel van een hybride leertraject
In Nederland geldt een volledige leerplicht vanaf de leeftijd van 5 jaar tot en met het schooljaar
waarin leerlingen 16 jaar oud worden. Voor scholieren zonder startkwalificatie geldt een verlengde leerplicht tot 18 jaar. Dit heet de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie worden
tot hun 23e jaar gestimuleerd om alsnog een diploma te halen.⁶⁴

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
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De studiefinanciering bedraagt van januari tot juli 2019 voor een thuiswonende mbo-student
€ 609,36 en voor een uitwonende student € 820,93 ⁶⁵ per maand. Studiefinanciering geldt voor
studenten mbo niveau 1 en 2 zolang de studie gevolgd wordt. Voor studenten niveau 3 en 4 geldt
dat ze gedurende 4 jaar recht hebben op de basisbeurs en de aanvullende beurs en 7 jaar op de
lening en het reisproduct.⁶⁶
Een aantal Skills deelnemers is door persoonlijke problematiek niet in staat om regulier beroeps-onderwijs te volgen. Een ontwikkeling die resulteerde in de invoering van de hybride leeromgeving voor het beroepsonderwijs ⁶⁷ in het Skills programma. Voor deze jongeren biedt Skills
een leer-werkomgeving met een leerweg ‘on the job’, in samenwerking met bedrijven. Daar ligt
de opmaat en basis voor het Leven Lang Ontwikkelen door de Skills deelnemers, hetgeen aansluit
op de doelstellingen van het kabinet en de OESO ⁶⁸. Wie een Skills traject volgt, kan (nog) geen
beroep doen op studiefinanciering. Dit betekent een baat voor het ministerie van OCW van
€ 2.463,- per deelnemer per jaar Skills opleiding in de vorm van renderende onderwijsinvestering.
NB! Valt de leerling uit het Skills programma, dan volgt hij geen onderwijs en heeft geen middelen van bestaan waardoor hij of zij een beroep zal doen op een uitkering.
kosten - baten skills onderwijs i.p.v. regulier onderwijs
actor

ocw

Studiefinanciering

2.463

Kost/baat per Skills deelnemer

2.463
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Wie een Skills traject
volgt, kan geen
beroep doen op
studiefinanciering.

domein onderwijs

Sport en cultuur in beweging
Sport
De overheid financiert een deel van de sportvoorzieningen vanuit het motief om jeugd uit arme
gezinnen daarvoor de gelegenheid te bieden. Op deze kosten kan bespaard worden wanneer
meer ouders en meer jongeren uit deze doelgroep een baan hebben. Skills draagt bij aan het
renderend maken van de investering in sport door de doelgroep toe te leiden naar werk.
overheidsuitgaven sport
totaal

rijk

provincie

gemeente

2017

100%

10%

1%

89%

Sport (miljoen)

1.400

140

14

1.246

Zoals uit de tabel blijkt, gaven gemeenten in 2017 € 1.246 miljoen uit aan sport.⁶⁹ Tussen gemeenten bestaan grote verschillen in gemeentelijke uitgaven aan sport. Gemiddeld gaven gemeenten
in 2014 € 67,- per inwoner uit aan sport. 25% van de gemeenten geeft minder dan € 48,- per
inwoner uit aan sport, 25% geeft meer dan € 82,- per inwoner uit. Grotere gemeenten geven per
inwoner meer uit aan sport dan kleinere gemeenten.

Cultuur en ondernemerschap
In de afgelopen decennia is door overheden veel geïnvesteerd in kunst- en cultuurbeleid. Als
belangrijke reden wordt aangevoerd dat kunst en cultuur een langdurig positief effect heeft op
de plaatselijke economie, het vestigings- en leefklimaat en dus op de werkgelegenheid.⁷⁰ Verder
bevordert kunst en cultuur sociale cohesie door de waarden van onze samenleving te verbeelden.
De Skills doelgroep is sterk aangewezen op een omgeving die hen faciliteert en stimuleert en dat
zijn niet de schoolbanken. Het is een groep met afstand tot de arbeidsmarkt maar vaak wel met
talent dat zich moet kunnen ontplooien. Daarvoor biedt het Skills concept een fysieke omgeving,
ingericht vanuit een visie op de maakcultuur en het aan de slag gaan. Niet alle jongeren passen
meer in de klassieke beroepen. Dat betekent dat er innovatieruimte moet zijn voor cultureel
ondernemerschap, creatieve broedplaatsen, innovatielabs, podia-beleid, evenementen, uitwisselings- programma’s e.d. Investeringen die zich nu nog moeilijk laten kwantificeren maar waarvan
wel de verwachting is dat baten pas op lange termijn zullen vallen.

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen

35

H3
Zoals uit de tabel blijkt, gaven gemeenten in 2016 € 1.700 miljoen uit aan cultuur. ⁷¹ Tussen
gemeenten bestaan grote verschillen in gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur. Gemiddeld
gaven in 2014 gemeenten € 101,- per inwoner uit aan kunst en cultuur. Binnen de G9 gemeenten
wisselen de uitgaven tussen € 115,- per inwoner en € 210 per inwoner .
Gezien de bedragen die besteed zijn aan sport en cultuur en de spreiding tussen gemeenten is het
vooral voor sport belangrijk om met lokale data de baat in kaart te brengen.
overheidsuitgaven cultuur
totaal

rijk

provincie

gemeente

2016

100%

30%

9%

61%

Cultuur (miljoen)

2.786

839

247

1.700
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H4
De conclusies en aanbevelingen zijn voornamelijk gebaseerd op landelijke data. Input van lokale
data zullen de conclusies en aanbevelingen meer toesnijden op de lokale situatie. Hierdoor dienen
de conclusies en aanbevelingen zoals hier gepresenteerd niet als definitief te worden beschouwd.
De MKBA zien wij als een hulpinstrument bij politieke en bestuurlijke besluitvorming over de
vraag of een Skills in de Stad project en de inzet van publiek vastgoed op financiële gronden haalbaar is. Het biedt inzicht in bekende, maar ook minder voor de hand liggende actoren, publiek
en privaat, waar kosten en baten van het project neerslaan. Op de korte en lange termijn. Dat kan
tot verfrissende inzichten leiden.
De MKBA geeft geen antwoord op de vraag of er sprake is van een sociaal -/ economische noodzaak voor een Skills in de Stad project. Die afweging, in dit geval de positie van kwetsbare jongeren in de samenleving, is en blijft de verantwoording van politici, bestuurders en beleidsmakers.

Conclusies
1	Skills levert maatschappelijke baten op door de combinatie van inzet van Rijksvastgoed en de

realisatie van het Skills programma op basis van de vier pijlers werken, leren, wonen, support;
2	Baten vallen uiteraard allereerst bij de deelnemende jongeren zelf. Maar daardoor ook bij publieke én private partijen: gemeente, Rijk, ministeries en bedrijven / non-profit organisaties;
3	Mix van deelnemers aan Skills bepaalt omvang van de baten en directe en indirecte
baathebbers;
4 De bereidheid van actoren om hun (eventuele) positieve saldo van kosten en baten gezamenlijk
in te zetten voor het Skills project. Dit draagt bij aan de haalbaarheid van het project;
5 De mix wordt bepaald door de financiële waarde van de ‘rugzak’ van elke deelnemer;
6 Skills leidt tot meer maatschappelijke- en economische participatie van de jongeren;
7 Het MKBA welvaartsresultaat levert zowel harde als zachte euro’s op.

Aanbevelingen
Hierbij doen wij de volgende aanbevelingen:
1	Betrek zo veel mogelijk lokale data (o.a. WMO) om de kosten en baten zo betrouwbaar mogelijk
vast te stellen;
2	Betrek lokale programma’s die succesvol zijn op componenten van de vier domeinen bij het
vormgeven van het uiteindelijke Skills programma;
3 Werk vanuit het principe van ontschotting en onderzoek de bereidheid van actoren daartoe;
4	Wanneer de lokale data voldoende betrouwbaar zijn vastgesteld:
a Voer een gevoeligheidsanalyse (Spider diagram) uit om te bepalen welke variabelen van
dominantie invloed zijn op het saldo kosten - baten;
b Onderzoek deze dominante variabelen tot in detail;
c Overweeg een probabilistische benadering.
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B1

Bijlage 1
Basisdata uitkeringen, inkomen, fiscale afdracht en marge
Voorbeeld van basisdata en bronnen waarmee uitkeringen, inkomen en fiscale afdracht zijn
bepaald als functie van leeftijd instroom, uitkeringssituatie en verwachte duur uitkeringssituatie.

Bijstand alleenstaande 21 tot AOW per 01-07-2018
Leeftijd

Bruto

VT 5,26%

Bruto + VT

Loonheffing

Zvw 5,65%

Netto

21-AOW

1.325,08

69,70

1.394,78

319,42

78,80

996,56

18 t/m 20

247,71

13,03

260,74

0,00

14,73

246,01

Bruto → netto
bedragen per
maand incl. VT
5,26%

rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/20/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2018
services.raet.nl/mobile – loonwijzer.nl

Bijstand plus bijzondere bijstand 18 t/m 20 jaar			
netto

bruto norm + bijzondere bijstand

Leeftijd

norm

bijstand

bijz. bijstand

lh

Zvw

totaal

20

811,07

246,01

565,06

176,17

59,11

1.046,35

19

811,07

246,01

565,06

176,17

59,11

1.046,35

18

811,07

246,01

565,06

176,17

59,11

1.046,35

O.b.v. WSF norm
levensonderhoud
uitwonende
student MBO
Normbedrag = WSF
norm uitwonende
MBO student

www.st-ab.nl/normwsf.htm – services.raet.nl/mobile/ – decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/

Bijzondere bijstand minderjarigen 15 t/m 17 jaar*					
netto

bruto norm + bijzondere bijstand

Leeftijd

norm

bijstand

bijz. bijstand

lh

Zvw

totaal

17

811,07

0

811,07

202,67

60,7

1.074,44

16

811,07

0

811,07

202,67

60,7

1.074,44

15

811,07

0

811,07

202,67

60,7

1.074,44

* Tienermoeders, weggelopen minderjaringen, ouders niet legaal in NL
www.st-ab.nl/normwsf.htm – services.raet.nl/mobile/						
decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/ISD%20Kop%20van%20Noord-Holland/239434.html
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O.b.v. WSF norm
levensonderhoud
uitwonende student
MBO 		
Normbedrag = WSF
norm uitwonende
MBO student

bijlage 1

Bijzondere bijstand bij minimum jeugdloon 15 t/m 20 jaar				
netto

O.b.v. WSF norm
levensonderhoud
uitwonende student
MBO

bruto bijzondere bijstand

Leeftijd

norm wsf

loon

bijz. bijstand

lh

Zvw

totaal

20

811,07

1.084,65

0,00

0,00

0,00

0,00

19

811,07

848,11

0,00

0,00

0,00

0,00

18

811,07

730,00

81,07

0,00

4,85

85,92

17

811,07

632,50

178,57

0,00

10,69

189,26

16

811,07

576,17

234,90

0,00

14,06

248,96

15

811,07

516,51

294,56

0,00

17,63

312,19

Normbedrag = WSF
norm uitwonende
MBO student

www.st-ab.nl/normwsf.htm – services.raet.nl/mobile – decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/

Minimumloon per 1 juli 2018		
Werknemer
Loon

Zvw

WW
Awf

Werkgever
WW
WAO/
Wgf
WIA

Whk

productie
waarde
o.b.v.
Br. Loon

Leeftijd

Bruto

VT 8%

Bruto + VT

Heffing

Netto + VT

6,90%

2,85%

3,86%

6,77%

1,22%

15

478,25

38,26

516,51

0,00

516,51

35,64

14,72

19,94

34,97

6,30

30%

16

550,00

44,00

594,00

17,83

576,17

40,99

16,93

22,93

40,21

7,25

35%

17

629,70

50,38

680,08

47,58

632,50

46,93

19,38

26,25

46,04

8,30

39%

18

757,25

60,58

817,83

87,83

730,00

56,43

23,31

31,57

55,37

9,98

48%

19

876,80

70,14

946,94

98,83

848,11

65,34

26,99

36,55

64,11

11,55

55%

20

1.115,95

89,28

1.205,23

120,58

1.084,65

83,16

34,35

46,52

81,59

14,70

70%

21

1.355,05

108,40

1.463,45

142,75

1.320,70

100,98

41,71

56,49

99,08

17,85

85%

22

1.594,20

127,54

1.721,74

172,25

1.549,49

118,80

49,07

66,46

116,56

21,01

100%

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018 – services.raet.nl/mobile/

Duur uitkering jonger dan 25 en 25-35 in jaren
Duur uitkering

Groep < 25 jaar

Groep 25-35 jaar

Totaal gemiddeld

0,50 jaar

8.910

0,14

11.680

0,07

20.590

0,08

0,75 jaar

6.820

0,16

10.750

0,09

17.570

0,11

1,50 jaar

11.170

0,52

22.840

0,38

34.010

0,42

2,50 jaar

4.190

0,32

15.660

0,44

19.850

0,41

3,50 jaar

1.000

0,11

9.550

0,37

10.550

0,30

4,50 jaar

230

0,03

6.530

0,33

6.760

0,25

10,00 jaar

130

0,04

12.630

1,41

12.760

1,05

Gemiddelde duur (jr.)

1,31 jaar

3,08 jaar

Gemiddeld 2,61 jaar

statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82663NED&D1=0&D2=0&D3=2&D4=a&D5=a&D6=24-40&HDR=T,G4&STB=G1,G2,G3,G5&VW=T
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B1
Marge over productiviteit (EBIT)
Gemiddeld 2006-2016

B&U Infra

B&U Bouwers

2,1%

Infrabouwers

2,9%

Gemiddeld

2,5%

Zorg
1,6%

www.rabobank.nl/images/RaboBouwBericht2018_29957582.pdf?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_menubar=yes

productie
2017

B&U Infra

Zorg

63,6

31,6

Aantal werknemers

298.000

430.000

Productie per werknemer

213.423

73.488

5.336

1.168

Productie/bedrijfsresultaat (miljard)

Marge (EBIT) per werknemer per jaar
www.bouwendnederland.nl/feitenencijfers
			

Productie andere sectoren
2017 marge per werknemer per jaar

EBIT

Zorg

1,6%

Horeca

nnb

Logistiek

nnb

ICT

nnb

Toegevoegde waarde per Fte (x 1 000 euro) voor MKB
2017

10-50

50-250

Gemiddeld

Bouwnijverheid

57,94

64,49

61,22

Vervoer en opslag

72,06

72,18

72,12

Industrie

68,25

75,68

71,97

Zakelijke dienstverlening

69,71

76,37

73,04

Informatie en communicatie

71,91

94,01

82,96

Groot- en detailhandel

73,48

100,38

86,93

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/46/grote-spreiding-in-productiviteit-in-het-mkb
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Bijlage 2
Saldo kosten en baten van een Skills groep
samenstelling skills groep
2017

variabele

resultaat

30

–

Uitval

20%

6

NUG-ers

10%

3

22 jaar en ouder

30%

9

18 t/m 21 jaar

40%

12

2

30

Aantal Skills deelnemers

Duur traject in jaren

kosten en baten groep skills deelnemers
minder
uitval

skills
traject

aantal

gemeente

rijk

samen
leving

Uitvallers

0,0

2

6

-60.528

-7.488

0

NUG-ers 22 jaar

0,0

2

3

-7.702

44.000

64.571

22 jaar en ouder uitkering

3,0

2

9

428.802

98.870

346.942

18 t/m 21 jaar uitkering

1,5

2

12

195.203

89.077

100.123

555.775

224.458

511.636

23.157

9.352

21.318

Saldo kosten-baten per actor
Saldo kosten-baten per succesvolle Skill deelnemer
Duur traject in jaren
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Afkortingenlijst
AAW
ABW
AKW
AOW
AWF
IOAW
IOW
IOAZ
TW
VT		
WAM
WAO
WGF
WHK
WIA
WW
ZVW
ZW

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Algemene Bijstandswet
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Ouderdomswet
Algemeen Werkloosheidsfonds
Uitkering voor oudere werknemers
Uitkering voor oudere werknemers
Uitkering voor oudere werknemers
Toeslagenwet
Vakantietoeslag
Wet Aanpassingsmechanismen Minimumloon en sociale uitkeringen
Wet op de Arbeidsongeschiktheid
Werkgeversdeel Premie Alg. werkloosheidsfonds
Werkhervattingskas
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Werkloosheidswet
Zorgverzekeringswet
Ziektewet

AMA’s
B&U + Infra
BBP
GEM
J&V
LH		
MBO
MKBA
NUG-er
OC&W
ROC
RVB
SAM
SZW
VWS
WMO

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
Burgerlijke en Utiliteitsbouw en Infrabouw
Binnenlands Bruto Product Bruto Binnenlands Product
Gemeente
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Loonheffing
Middelbaar Beroeps Onderwijs
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Niet uitkeringsgerechtigde
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
Regionale Opleiding Centra
Rijksvastgoedbedrijf
Samenleving -welvaartsrendement
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport
Wet maatschappelijke ondersteuning
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