Aannames, bronnen en kentallen
De volgende algemene aannames zijn gehanteerd:
• De analyseperiode is 24 maanden. Te verwachten is dat sommige effecten zich over een langere
periode voordoen, maar dit is niet meegenomen in de berekening.
• De interventies met alle deelnemers starten in het begin van maand 1.
• De kosten van het traject worden gelijkmatig verdeeld over de looptijd.
• Uitval wordt gelijkmatig verdeeld over de looptijd van het traject.
• Na afloop van het traject blijven de effecten gelijk. Er wordt dus niet gekozen voor het hanteren
van een autonome ontwikkeling.
• Er is geen rekening gehouden met het effect van het opnieuw terugstromen naar een uitkering
(bij baanverlies).
• Er is geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Met andere woorden herintredende
werknemers nemen niet de baan van anderen in.
• Er is geen correctie voor inflatie opgenomen gezien de beperkte analyseperiode (24 maanden).
• Alleen de economische effecten van het verschuiven op de participatieladder zijn meegenomen.
Andere maatschappelijke effecten (kwaliteit van leven, gevoel van welbevinden, participatie in
de maatschappij) zijn niet in geld uitgedrukt.
Model 1: Het voorbereiden van langdurige werklozen op reïntegratie.
Scenario
Werkloos/uitkering

Scenario
Bewegen werkt

25,5%

29%

8,5%

12%

Uitkering WWB/bijstand
€1287 per maand p.p.

Uitkering WWB/bijstand
€1287 per maand p.p.

Uitvoeringskosten uitkering , %
uitkering)

Uitvoeringskosten uitkering (6%
uitkering)

Uitstroom
Totale uitstroom
Waarvan naar werk
Input aan
kosten/besparing

Besparing zorgkosten

De interventiekosten zijn op te
vragen bij Bewegen Werkt
Overige aannames

Uitstroom gelijkmatig over 24
maanden verdeeld

Kosten gelijkmatig over 24 maanden
verdeeld
Instroom in maand 1
Uitstroom gelijkmatig over 24
maanden verdeeld
Verdeling over genoemde

Scenario
Werkloos/uitkering

Scenario
Bewegen werkt
particpatieschalen 50/50

Voornaamste
bronnen

Gemeente Rotterdam SoZaWe,
TNO 2006
SEO 2006
SEO 2011
Ecorys 2009
www.rijksoverheid.nl

Ergocontrol
SEO 2006
SEO 2011
Ecorys 2009
www.rijksoverheid.nl

Model 2: Het helpen van werklozen met meervoudige sociale, medische en psychische problemen bij
uitstroom naar werk.
Scenario
exit-traject zonder sportpilot

Scenario
exit-traject met sportpilot

Totale uitstroom

50%

50%

Waarvan naar werk

34%

39%

Uitkering WWB/bijstand
€1287 per maand p.p.

Uitkering WWB/bijstand
€1287 per maand p.p.

Uitvoeringskosten uitkering (6%
uitkering)

Uitvoeringskosten uitkering (6%
uitkering)

Re-integratietraject €3400 pm p.p.

Interventiekosten €2000 p.p.

Uitstroom

Input aan kosten/
besparing

Re-integratiekosten €3400 pm p.p.
Overige aannames

Alle deelnemers stromen in maand
1 in

Kosten gelijkmatig verdeeld over 24
maanden
Uitstroom gelijkmatig verdeeld over 24
maanden
Verdeling over genoemde
participatieschalen 50/50

Bronnen

Sport2B/Verwey Jonker Instituut,
2013
Gemeente Rotterdam SoZaWe,
2008
SEO 2006
SEO 2011
www.rijksoverheid.nl
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Sport2B/Verwey Jonker Insituut, 2013
Gemeente Rotterdam SoZaWe, 2008
SEO 2006,
SEO 2011
www.rijksoverheid.nl

Model 3: Het begeleiden van jongeren zonder baan naar onderwijs of werk.

Scenario
gemiddeld traject op basis van SEO
gegevens

Scenario
Challenge Sport

Totale uitstroom

72%

51%

Waarvan naar werk

28%

13%

Uitstroom

Waarvan naar School

38%

Input aan kosten/
besparing
Kosten WWB €5000 p.p./per maand

Trajectkosten: €90.000 p.p./per
jaar
Kosten WWB €5000 p.p./per
maand

Overige aannames

Bronnen

25% van uitstromers behoudt
uitkering
SEO 2006
SEO 2011
SEO 2013
www.rijksoverheid.nl
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Challenge Sport
SEO 2006
SEO 2011
SEO 2013
www.rijksoverheid.nl

