
  

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.lukavandiepen.nl/


 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

                                                

 



 

 

                                                



 

 

                                                

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/dakloos-vaker-jong-en-niet-westers


 

 

                                                

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen
https://www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg


 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/nu-echt-tijd-voor-maatregelen-beschermingsbewind
https://vng.nl/onderwerpenindex/werk-en-inkomen/armoedebeleid-en-schuldhulpverlening/nieuws/nu-echt-tijd-voor-maatregelen-beschermingsbewind
http://www.cebeon.nl/wp-content/uploads/2015/05/5450-09-Financi%C3%ABle-gevolgen-wetsvoorstel-gemeentelijke-schuldhulpverlening.pdf
http://www.cebeon.nl/wp-content/uploads/2015/05/5450-09-Financi%C3%ABle-gevolgen-wetsvoorstel-gemeentelijke-schuldhulpverlening.pdf
https://www.gemeente.nu/sociaal/schuldhulp/meer-budget-voor-armoede-en-schuldenbeleid/
http://www.consultancy.nl/nieuws/10601/mensen-in-schuldhulpverlening-verdubbeld-in-8-jaar


 

 



 

 

                                                



 

 

                                                

 
15 Berekening van alleen de publieke kosten van residentiele werkloosheid i.p.v. maatschappelijke kosten door Cebeon, 2011. 



 

 



 

 



 

 



 

 

                                                



 

 

                                                



 

 

                                                

https://www.theguardian.com/society/2010/apr/21/homeless-rough-sleeping-cash-incentive
https://www.mungos.org/


 

 

 

                                                

  

https://www.socialevraagstukken.nl/de-expansieve-logica-van-de-preventiestaat/
https://www.socialevraagstukken.nl/de-expansieve-logica-van-de-preventiestaat/


 

 



 

 



 

 



 

 

 
Kosten/Baten overzicht 

Interventie Voorbeeld/ 

programma 

Kosten/inkom

en (€)  

Baten 

(gemiddeld) (€) 

Duur Bron 

Kosten dak -en thuisloze jongeren 

Opvang en begeleiding Maatschappelijke 

opvang feitelijk 

daklozen 

23.236 

gemiddeld per 

deelnemer per 

jaar (Voor 

2011, 280 

miljoen/ 12050 

feitelijk 

daklozen) 

46224 E (2011) 

voorkomen 

publieke kosten 

(557miljoen/1205

0) 

- Berekening op basis van Cebeon, 2011, 

p.30 

Opvang en begeleiding Maatschappelijke 

opvang residentieel 

daklozen 

10.384 

gemiddeld per 

deelnemer per 

jaar (135 

miljoen/13.000) 

36.076 E (2011) 

voorkomen 

publieke kosten 

(469 

miljoen/13000) 

- Berekening op basis van Cebeon, 2011, 

p.38 

Opvang en begeleiding Opvang jongeren 

tussen 18 en 23 in 

Amsterdam 

22.302 (9,3 

miljoen/417 

jongeren in 

opvang 2016) 

- - https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/o

nderzoeksopzet-opvang-dak-en-

thuislozen/ 

Opvang en begeleiding Dag en nacht opvang 20.642 

gemiddeld per 

jaar per 

deelnemer 

(2011) 

- - BoumanGGZ, 2011  

Opvang en begeleiding Intensief begeleid 

wonen chronisch 

verslaafden en 

psychisch zieken 

41.200 

gemiddeld per 

deelnemer per 

jaar (2011) 

- Gemiddeld

e 

verblijfsduu

r 2 jaar 

BoumanGGZ, 2011 

Voorkomen kosten 

Jeugdwerkloosheid 

Re-integratie project 

Amsterdam Nieuw-

west 

4750 E pp per 

jaar 

38.411 bij vinden 

van werk (2014); 

bij afbreuk risico 

van 90% nog 

steeds 3841 E 

positief, 19.205 bij 

50 % afbreuk. 

- Noorda en Co, 2014, p.33 

Begeleidingzwerfjonger

en vanuit ambulante 

zorg, bijstand, of 

Wajong naar 

zelfstandige situatie 

Social Impact Bond 

in Rotterdam 

? Voor de 

maatschappij: 

45.600 

(ambulante zorg), 

78.200 (Bijstand), 

81.700 (wajong). 

Voor de 

gemeente: 

40.000; 7.700; 

10.700 

- Frederiks, 2017 



 

 

Schuldhulpverlening  1500 per 

schuldgeval 

(2005) 

2630 E per 

schuldgeval 

(2014) 

- - Hamdan en Mulder, 2008 p.20 

;Frederiks, 2017, p.36 

Verslavingszorg Verslaving bij 

jongeren 

2000 pp per 

behandeling 

(2005) 

- - Hamdan en Mulder, 2008 p.20 

Totale kosten 

verslavingszorg 

- 17313 per 

deelnemer per 

jaar (1.2 miljard 

kosten/ 69.312 

gebruikers 

(2011)) 

- - Ladis, 2011, p.9 ; RIVM, 2013; 

https://www.volksgezondheidenzorg.info

/onderwerp/afhankelijkheid-van-drugs 

Kosten Jeugdzorg - Gemiddeld 

4962 per 

deelnemer per 

jaar (1.8 miljard 

/ 362705 

jeugdigen 

(2015)) 

- - RIVM, n.d. ; CBS, 2015 

Behandeling 

psychische problemen 

 1800 (2008) - - Hamdan en Mulder, 2008 p.23 

Woon-Leer-Werk traject  Kamers met kansen ( 

voor nog niet dakloze 

jongeren) 

7000e per jaar 

per deelnemer 

(2015) 

4285e per 

deelnemer 

9 Maanden 

(gemiddeld 

verblijf 

succesvoll

e 

uitstromer) 

De groot & Horjus, 2013 p.5 

Begeleid wonen Kansrijk Wonen in 

Noord-Veluwe 

5000 e per jaar 

per deelnemer, 

deelnemer 

betaald de huur 

zelf 

- - Samenvatting Learn & Share 

bijeenkomst, Leiden, 10 Maart 2016 

Pleegzorg  Kosten een jaar 

pleegzorg 

14.000 per jaar 

per deelnemer 

14.000 in directe 

kosten voor de 

overheid + 3800 

maatschappelijke 

kosten per 

deelnemer 

1 Jaar (18-

19) 

Verheijke & Belgraver, 2017 p.21; 

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

2015) 

Uitkering  Wajong (Vanaf 2015 

alleen bij volledige 

arbeidsongeschikthei

d) – uitkering  

12664 E 

gemiddeld per 

jaar per 

deelnemer 

(2016: 245900 

uitkeringen, 

3.114.124e 

uitgaven) 

- Permanent CBS/CBS Statline & Jaarverslag 2016 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p.58 

 

Uitkering  Bijstand tussen 18 en 

21 

2892 per jaar + 

eenmalig 600 

administratie 

kosten  

- Max 3 jaar 

(18-21) 

Min. OCW, 2017 ; Hamdan en Mulder, 

2008 p.21 

Toeleiding tot 

werk/opleiding 

Re-integratie 

trajecten UWV en 

Gemeentes  

WAO: 6000-

8000  

- Eenmalige 

uitgave 

Tempelman, Berden, & Kok, 2010, p.1 



 

 

WW: 2.400 – 

2600 (2008) 

Toeleiding tot 

werk/opleiding 

Lokale re-integratie 

niet geregistreerde 

werklozen in 

Amsterdam Nieuw-

West 

3000 E pp 

(2014) 

-  Noorda en Co, 2014 p. 33 

Toeleiding tot 

werk/opleiding 

Re-integratie traject 6000 13.500 

(gemiddeld loon 

zonder 

startkwalificaties, 

2008) 

 Hamdan en Mulder, 2008 p.21 

Werk Gesubsidieerde baan 25.000 (2008, 

gemeenten en 

UWV) 

-  Tempelman, Berden, & Kok, 2010, p.1 

Uitkering Studiefinanciering 

(+aanvullende beurs) 

uitwonend. Gift bij 

behalen diploma 

MBO 

7536 E pp per 

jaar (268.59 

basisbeurs + 

359.41 

aanvullend * 

12) 

- Maximaal 4 

jaar beurs 

(MBO) 

DUO 

Uitkering Studiefinanciering 

(+aanvullende beurs) 

inwonend. Gift bij 

behalen diploma 

MBO 

5039,76 E pp 

per jaar (82.3 

basis + 337,68 

aanvullend) 

- Maximaal 4 

jaar beurs 

(MBO) 

DUO 

Inkomenssteun 18-21 Bijstand + Bijzondere 

bijstand 

7200 E (241 E + 

359 aanvullend 

per maand) 

- - Groningen project.  

Inkomenssteun 21+ Bijstand 11838 E per 

jaar per 

uitkering (986 

per maand) 

- - Min. OCW, 2017 

Onderwijs Gemiddelde kosten 

overheid 1 jaar MBO 

-4400 (Ecorys, 

2006) 

-6500 (TeamS, 

2011) 

-10000 (5 

miljard/ 497200 

MBO’ers)  

- - CBS 2015 & Min OCW 2016. 

Onderwijs Gemiddelde kosten 

overheid 1 jaar 

basisschool / 

middelbare school 

voor een leerling 

7000 ((pre) 

primair 

onderwijs/ 

10000 

(voortgezet 

onderwijs) 

- - http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/

?DM=SLNL&PA=80393NED&D1=64&D

2=1,5-

6&D3=a&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T 

Jeugdinstellingen Gemiddelde kosten 

per jeugdige in 

jeugddetentie 

200.000 euro 

(125 miljoen / 

634 jeugdigen) 

 

- - (Tweede Kamer der Staaten Generaal, 2017) 

 

Detentie Gemiddelde kosten 

per 18 -25 jarige in 

detentie 

147 miljoen, 

24.500 per 

jongere (0.17 % 

van 862,7 

miljoen) 

  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/

?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D

1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=16

1125-

1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4 ; 

(Tweede Kamer der Staaten Generaal, 2017) 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=161125-1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=161125-1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=161125-1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=161125-1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82321NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=0&D5=a&HD=161125-1214&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4


 

 

Jeugdreclassering Kosten 

jeugdreclasseringstr

aject voor (ex) 

gedetineerden 

11.000 - - (de Koning, Gravesteijn, de Hek, & de Vries, 

2016) 

Re-integratie Kosten van re-

integratie activiteiten 

tijdens detentie per 

volwassene/jeugdige 

2.200 – 5.300 

euro voor 

volwassenen 

19.000 tot 

44.000 voor 

jeugdigen 

 

- - (de Koning et al., 2016) 

Belastinginkomsten Gemiddelde 

belasting inkomsten 

overheid over een 

levensloop 

313.000 (7100 

per jaar) 

(569.900 

levenslange 

inkomsten* 

gemiddelde 

belastinglast 

van 55% 

(indirect + 

directe 

belasting) 

- - (ter Rele & Labanca, 2011, p.26 ; ter 

Rele, 2005, p. 24) 

Verdienpotentiel 

interventies 

Investeringen 

afgezet tegen 

gemiddelde 

belastinginkomsten 

over de levensloop 

Stabiel: 

131.000/313.00

0 = 2,4 

Knipperlicht: 

131.57/313.000 

= 2,4 

Spook: 

221.244/313.00

0 = 2,4  

- - - 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


