
Bijlage 2,  bij informatienota (BBV nr: 2014 / 376691) 

Social Return: financiële opbrengsten  

          BEREKENING KOSTEN EN OPBRENGSTEN   

  
Baten 

  
Kosten 

 
                     Opbrengst 

                             uit Haarlem basis conservatief  normaal   
 

                  conservatief            normaal 
 WWB 59 € 427.750 € 641.625 € 748.563 € 289.400 

 
€ 352.225 € 459.163 

 WW (preventief) 20   € 108.750 € 163.125 € 100.000 
 

€ 8.750 € 63.125 
   

    
€ 120.000 

    

          Totaal 
  

€ 750.375 € 911.688 € 509.400 
 

€ 240.975 € 402.288 
 

          

          Aannames:  
         Opbrengst WWB basis = 50% is definitief uit uitkering       € 14.500   

    conservatief =  resterende 50% gemiddeld 6 maanden uit de uitkering € 7.250   

    normaal = resterende 50% gemiddeld 9 maanden uit de uitkering € 10.875   

  
        

  

  WW basis = dat 25% niet uitstroomt naar WWB 
  

€ 0   

  
 

conservatief = resterend: preventie WWB komen, gemiddelde duur 6 maanden € 7.250   

  
 

normaal = resterend: preventie WWB komen, gemiddelde duur 9 maanden € 10.875   

  
   

  
    

  

Plaatsingen 
   

WWB WW 
   

  

kosten  Agros  € 2.200 
 

2 
    

  

  Pasmatch € 5.000   57 20         

          

           



 

Opbrengsten. Voor een goede beoordeling van opbrengsten moet de termijn dat iemand uit de uitkering is, bekend zijn. Dat is onbekend, alhoewel een groot 

deel van de contracten minimaal 6 maanden is. Er zijn aannames gemaakt (zie kader in onderstaande tabel).  Bij een conservatieve inschatting van de 

opbrengst wordt er vanuit gegaan dat 50% van de mensen definitief uit de WWB-uitkering verdwijnt. Volgens Pasmatch blijkt dat uit ervaringsgegevens. Bij 

een ‘conservatieve’ schatting is de aanname vervolgens dat het resterende deel van de WWB-ers gemiddeld 6 maanden volledig uit de uitkering gaat, bij een 

‘normale’ inschatting van de opbrengst is dat gemiddeld 9 maanden. Voor wat de WW nemen we aan dat 25% nooit in een WWB-uitkering terecht zou zijn 

gekomen (geen financieel voordeel) en dat van de resterende WW-ers in het conservatieve scenario gemiddeld 6 maanden uit de uitkering gaat, bij een 

‘normale’ inschatting van de opbrengst is dat gemiddeld 9 maanden. 

Kosten. Paswerk en Agros plaatsen de kandidaten. De aanname is dat de kosten die met één plaatsing gemoeid zijn, vergelijkbaar zijn met de afspraken die in 

andere uitstroom contracten zijn gemaakt.  Die liggen voor Paswerk hoger (aanname is € 5.000) dan bij Agros (aanname is € 2.200). Daarnaast de 

gemeentelijke kosten (ad € 120.000). 

Dan ontstaat het beeld als in de tabel, waarbij in een conservatief scenario, waarbij niet is gerekend met opbrengsten van mensen buiten Haarlem, noch met die 

van opleidingsplekken en het SW- bedrijf, de opbrengst minimaal € 241.000 bedraagt. Ook de schadelastbeperking voor komende jaren is niet gerekend. 

 


