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Management samenvatting 
 
 

• Met Van Overleven naar Leven (VONL) zijn in totaal 85 gezinnen (casussen) geholpen met een 
combinatie van problemen (waaronder financiële problemen) op een nieuwe manier (geen 
protocol en met meer beschikbare tijd met gezin).  

 

• De vraag was of deze aanpak maatschappelijke baten heeft die groter zijn dan de 
maatschappelijke kosten. Het antwoord op die vraag is duidelijk ‘ja’. 

 

• Gemiddeld over alle casussen levert een € 1 aan VONL ruim € 1,90 op. De onzekerheidsmarge 
daaromheen is in zijn geheel positief. Dit is robuust voor veel parameters.  

 

• De hoofdaanbeveling is dat een aanpak als VONL welvaartsverhogend is en dus vanuit 
economische oogpunt zinvol is om toe te passen.  
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Samenvatting: Maatschappelijke kosten en baten van VONL 
 
De vraag 
VONL helpt mensen met een combinatie van problemen (waaronder financiële problemen) en fors 
wantrouwen naar hulpverleners en instituties. Om deze mensen goed te helpen was er bij VONL 
per casus veel meer tijd beschikbaar dan in reguliere schuldhulpverlening. Ook was de inzet dat een 
tandem van veldwerker en ervaringsdeskundige alle voorkomende problemen zou aanpakken en 
niet volgens een strak protocol zou hoeven werken. Dat je met meer tijd meer bereikt, zal niemand 
verbazen. Dat dat wel meer geld kost, zal ook niemand verbazen. De grote vraag is of dat 
maatschappelijk wel een goede uitgave van overheidsgeld is. Die vraag is concreet gemaakt als: 
heeft de aanpak van VONL maatschappelijke baten die groter zijn dan de maatschappelijke kosten? 
Zo’n vraag is gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden. Ik beschrijf hieronder in hoofdlijnen de 
wijze waarop dat onderzocht is en waarom het antwoord op de vraag ‘ja’ is gebleken.   
 
De onderzoeksmethode: maatschappelijke kosten en baten 
Voor VONL is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt (MKBA) volgens de daarvoor 
opgestelde richtlijnen. In een MKBA worden kosten en baten van een project vergeleken met de 
situatie zonder dat project (het nulalternatief). Ook zonder VONL is hulp beschikbaar, maar veel 
minder intensief. Een MKBA neemt kosten en baten mee zolang er verschillen zijn tussen het 
projectalternatief en de situatie zonder het project. Het is vaak al lastig effecten over de afgelopen 
paar jaar (precies) in kaart te brengen. Een toekomstvoorspelling is nog ingewikkelder, maar als je 
die niet meeneemt, mis je veel baten. Daarom is hier zo goed mogelijk voorspeld wat de 
ontwikkeling is met en rond de mensen die met VONL geholpen worden en hoe het met hen zou 
gaan zonder VONL. Eerst zijn 5 casussen in detail bekeken en daarna alle 85 casussen.  
Een MKBA brengt alle effecten voor de hele samenleving (burgers, bedrijven en overheden) in 
kaart. Dus ook de effecten waarvoor geen marktprijzen bestaan (omdat er geen markt is waar ze 
deze effecten verkopen), zoals gezondheidseffecten (stress) voor de mensen die worden geholpen. 
Als er geen marktprijzen bestaan van een effect, is er ook vaak geen informatie over hoe groot dat 
effect is.  
 
Ook de effecten voor de geholpen burgers! 
Moeten de effecten van de geholpen burgers meegenomen worden in een MKBA? Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar in veel studies naar een andere manier van werken bij hulpverlening wordt 
vooral gekeken naar wat dat oplevert aan kostenbesparing elders (zoals bij maatschappelijk werk, 
politie, zorg). Baten voor de geholpen burgers worden bijna standaard niet meegenomen. Een 
mogelijke verklaring voor het niet meenemen van de baten van geholpen mensen zelf, is de 
gedachte dat ze de problemen aan zichzelf te wijten hebben en dan kan je ervoor kiezen hun baten 
niet mee te nemen in een MKBA. Alleen het probleem met deze redenering is dat er wel erg veel 
aanwijzingen dat het zo niet werkt: instituties (hoe is de samenleving ingericht qua werk, 
onderwijs, wonen, uitkeringen), levensgebeurtenissen (zoals overlijdens, scheiden, ziekte en 
ongevallen), en persoonskenmerken (fitheid, sociaal netwerk, ervaring en opvoeding, opleiding, 
overtuigingen bijvoorbeeld over wie te vertrouwen en hoe problemen op te lossen) zijn veel 
belangrijker verklaringen waarom mensen in de problemen zitten dan opzet (zoals fraude). En als je 
eenmaal in de problemen zit, ontstaat vaak een constant gevoel van schaarste (bijvoorbeeld aan 
financiële middelen) waardoor het beoordelings- en beslisvermogen van het brein verslechtert. 
Onder druk is rustig denken vaak een probleem. Dat leidt tot twee conclusies namelijk: 1. Omdat 
mensen er vaak (misschien wel altijd) niets aan kunnen doen dat ze in de problemen zitten, is er 
geen reden hun baten niet mee te nemen in de maatschappelijke afweging van kosten en baten. 2. 
VONL sluit aan bij de vraag waaróm mensen de problemen waar ze in zitten niet meer kunnen 
oplossen. Daarvoor kunnen veel verschillende aanleidingen zijn. Daarom moeten de oplossingen 
ook divers en op maat kunnen zijn en aansluiten bij de mensen en niet bij een strak protocol.  
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Onderzoeksaanpak 
Voor VONL zijn de belangrijkste effecten in kaart gebracht. Eerst voor 5 casussen waar 
gedetailleerde beschrijvingen van zijn gemaakt (zie elders in de bundel) en daarna voor alle 
casussen op basis van een registratiebestand van SEZO (SEZO is de organisatie voor 
Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam die VONL heeft 
uitgevoerd). Het registratiebestand geeft een overzicht van alle casussen, maar op veel minder 
detailniveau dan de 5 geselecteerde casussen. Bij het uitrekenen van effecten is rekening 
gehouden met de grote verschillen in inzet per casus: de 25 casussen waar minder dan 10 uur 
geregistreerde tijd in zit, zijn voor hetzelfde gerapporteerde effect zoals stressafname, voor 20 
procent meegeteld. De tijd die nodig is om contact te maken, is niet per casus gerapporteerd. 
Gezien het wantrouwen naar hulpverleners in de doelgroep kan dat zeker voor de casussen met 
weinig gerapporteerde tijd een forse onderschatting van de totale inzet van de hulpverleners 
geven. Ik bespreek hieronder eerst de kosten en daarna de baten toegespitst op alle casussen. Voor 
veel effecten is een lage en een hoge schatting gemaakt. Meer details zijn te vinden in het 
uitgebreide onderzoeksrapport.  
 
De kosten van VONL  
VONL is een project met twee doelen, namelijk hulpverlenen en zien of die hulp effectief en 
maatschappelijk aantrekkelijk is. Daarom zijn de projectkosten van VONL gesplitst in (i) kosten voor 
hulpverlening en (ii) kosten voor het onderzoek en kosten om iets nieuws te proberen.  Alleen de 
kosten voor de hulpverlening worden meegenomen (€ 593.000 tot € 727.00). Er worden ook geen 
baten voor kennisverwerving meegenomen.  
 
De kosten van andere hulpverlening  
Naast de kosten voor de hulp tijdens VONL, zijn ook de kosten geschat om de cliënten verder te 
helpen na afloop van VONL. Ook zijn de kosten geschat die andere hulpverleners hebben gemaakt 
omdat mensen die door VONL geholpen worden ook door andere instellingen geholpen moeten 
worden (in plaats van dat ze er buiten de boot vielen). Hiervoor is voor de vijf casussen die in detail 
bekeken zijn een zo goed mogelijk inschatting gemaakt. Dit is vervolgens naar alle casussen 
vertaald. De nazorg na VONL kost €137.000 tot €335.000 en de overige hulpverlening kost 
€182.000 tot €447.000. Tegelijkertijd zorgt intensieve en geconcentreerde hulp ervoor dat er later 
minder hulpverlening nodig is: een baat van €332.000 tot €543.000. 
 
Kosten en baten van extra uitkeringen 
Mensen met financiële problemen blijken vaak minder inkomen uit uitkeringen en 
inkomensondersteunende voorzieningen (boven op de uitkeringen) te hebben, dan waar ze recht 
op hebben. De VONL-medewerkers hebben mensen geholpen hun weg te vinden in 
uitkeringenland. Hierdoor zijn de uitkeringen gestegen (onbedoeld niet-gebruik van regelingen is 
gedaald). Nu zijn uitkeringen een maatschappelijke overdracht en dus maatschappelijk gezien geen 
kost of baat: wat de overheid geeft, ontvangt een burger. Beide zijn onderdeel van de 
maatschappij. Daarom zijn uitkeringen geschat (op €840.000) en opgenomen bij zowel kosten als 
baten.  
 
De waarde van kwaliteit van leven 
Er is een aantal soorten baten te onderscheiden, naast de eerdergenoemde uitkering en besparing 
op andere hulp. De grootste post is die voor de kwaliteit van leven van de mensen die geholpen 
worden. VONL-cliënten hebben meerdere problemen, waaronder ook grote financiële problemen. 
Ze zijn meestal al eerder uitgevallen uit de reguliere hulpverlening en hebben een hoge mate van 
wantrouwen naar officiële instanties. Vaak zijn deze mensen bezig steeds weer brandjes te blussen. 
De stress bij deze mensen is groot. Bij veel zo niet alle huishoudens speelt stress een rol. Bij een 
deel van de casussen is dit ook vastgesteld door artsen. Het gaat om stress als gevolg van financiële 
problemen. Duidelijk is dat mensen door stress minder goede keuzes kunnen maken. Een van de 
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manieren om de schade van stress te waarderen, is het kwantificeren en waarderen van alle 
schade die het gevolg is van onjuiste keuzes. Tegelijkertijd mis je dan iets heel groots: stress tot op 
het niveau dat het het functioneren negatief beïnvloedt, is een negatieve (gezondheids)situatie. 
Het leven zonder chronische stress is beter dan het leven met stress. Net zoals leven met een 
gebroken been, alcoholverslaving of kanker minder goed is dan leven zonder dergelijke 
aandoeningen. Het verminderen van stress bij de betrokken personen en huishoudens is dan ook 
een positieve gezondheidsbaat. Om dit effect te waarderen, is eerst een inschatting nodig van hoe 
groot het effect van stress op de kwaliteit van leven is en hoeveel VONL die reduceert ten opzichte 
van het nulalternatief. De literatuur over het schatten van gezondheidseffecten is groot. Helaas 
schat deze literatuur geen effect van schulden en schuldgerelateerde stress op gezondheid, wel van 
stress in het algemeen op gezondheid. Daar kijken we naar en verbinden we de 
stressverschijnselen in de doelgroep aan. Gebaseerd op het RIVM schatten we het effect van burn-
out (waar ook onder valt: overspannenheid, aanpassingsstoornis, stress-gerelateerde stoornis) op 
0,187 qaly. Een qaly (quality adjusted life year) is een maat voor de kwaliteit van leven gedurende 
een jaar. Een qaly van 1 staat voor een jaar in perfecte gezondheid, de waarde van nul is de dood. 
Een aandoening die de kwaliteit van leven met 0,187 verslechterd geeft dan bij mensen die verder 
geen andere aandoeningen hebben een kwaliteit van 1-0,187 = 0,813. Rest de vraag hoe groot de 
mate van stress is en hoeveel VONL deze reduceert. Aangenomen is dat voor de aanvragers de 
stress met de helft van 0,187 qaly afneemt als een huisuitzetting is voorkomen of als genoteerd is 
dat de stress is afgenomen. Met het vinden van werk neemt de stress met een kwart van 0,187 qaly 
af. Als een schuldtraject gestart is, armoede is voorkomen of de schulden zijn afgenomen, dan is de 
stressafname een tiende van 0,187 qaly. Voor een partner van de aanvrager gaan we uit van baten 
die half zo groot zijn. Kinderen lijden uiteraard ook onder de stress van ouders en van problemen 
thuis. Stress van kinderen is meegenomen als een kwart van die van de aanvrager. Vervolgens is 
deze gezondheidswinst gewaardeerd met de standaardwaarde voor een qaly (met een lage 
schatting van €50.000 en een hoge schatting van €100.000 per qaly). Dit levert een baat op van 
bijna €1,4 miljoen en ruim €2,7 miljoen afhankelijk van de waarde per qaly. 
 
Andere baten: werk, huisuitzetting, effect op school en schuldhulpverlening 
Naast de kwaliteit van leven zijn er andere baten die weliswaar kleiner zijn, maar bij elkaar 
opgeteld toch relevant. Zo gaan er een paar mensen meer werken door VONL. Het aantal is echter 
klein, want veel mensen hebben een forse afstand tot de arbeidsmarkt die niet of niet snel te 
verhelpen is. Waar een stap richting de arbeidsmarkt is gezet maar deze nog niet is bereikt, is dit 
niet meegenomen. Bij het waarderen van dit effect is rekening gehouden met verdringing op de 
arbeidsmarkt en de waarde van vrije tijd die iemand die gaat werken kwijtraakt. Dit is de standaard 
aanpak (die waarschijnlijk te negatief is), waardoor hier het effect laag uitvalt. 
Er is een zestal huisuitzettingen voorkomen. Tegelijk is het de vraag of deze huisuitzettingen 
permanent voorkomen zijn, of dat de problemen zo groot zijn dat het op termijn toch fout gaat. 
Voorzichtigheidshalve gaan we ervan uit dat 3 huisuitzettingen echt voorkomen zijn. Voor deze 
zaken nemen we baten mee zoals lagere kosten voor de corporatie, minder kosten voor het gezin 
dat uitgezet wordt en kosten voor het gezin dat nu niet het huis kan bewonen dat anders was 
vrijgekomen. Dit levert in totaal een baat op van €62.000 tot €160.000. 
Kinderen met minder stress en problemen thuis functioneren beter op school. Twee effecten zijn 
voorzichtig geschat: namelijk het effect op een jaar blijven zitten en de kans op schoolverlating 
zonder diploma. Samen levert dit een baat op van zo’n €130.000. 
Dan zijn er nog baten geschat van minder kosten van schuldhulpverlening en baten van 
schuldhulpverlening die niet in bovenstaande posten zitten. Dit is een baat van €50.000 tot 
€150.000.  
 
Resultaten 
De kosten en baten zijn bij elkaar opgeteld. De hoge kostenschatting en de lage batenschatting 
geven samen de pessimistische schatting, en de lage kosten en hoge batenschatting geven samen 
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de optimistische schatting. Dit is ook gedaan voor de casussen waar gedetailleerde beschrijvingen 
van zijn van wat is gedaan en welke effecten zijn opgetreden. 
  
Figuur 1 laat de resultaten zien voor de vijf casussen en alle casussen gezamenlijk. De figuur laat 
zien hoeveel baten tegenover iedere euro aan kosten staan. Een ratio boven de 1 laat zien dat 
baten groter zijn dan de kosten. Voor de vijf casussen en alle 85 casussen (het totaal) zijn de 
maatschappelijke baten groter dan de maatschappelijke kosten.  
 
De ruit geeft het gemiddelde resultaat van de pessimistische en optimistische variant, terwijl de 
onderkant de pessimistische variant is en de bovenkant de optimistische variant is. Voor de vijf 
casussen en het totaal is de negatieve variant positief, dat wil zeggen ook negatief gerekend levert 
€ 1 aan kosten meer dan € 1 aan baten op. De MKBA’s voor de 5 casussen laat een grote variatie in 
maatschappelijk rendement zien, maar steeds zijn de maatschappelijke baten groter dan de kosten 
(al kan dat een selectie effect zijn). De kosten liepen bij deze casussen uiteen van €10.000 tot tegen 
de €50.000. Steeds waren de maatschappelijke baten groter dan de kosten.  
 
Figuur 1 Baten kosten verhouding voor de 5 casussen en alle 85 VONL casussen  

 
 
 
Conclusie en aanbeveling 
Gemiddeld over alle casussen levert een €1 aan VONL ruim € 1,90 op. De onzekerheidsmarge 
(€1,20 tot €2,93) daaromheen is in zijn geheel positief. De conclusie is robuust voor veel 
parameters en gebaseerd op conservatieve schattingen. Het antwoord op de vraag of de aanpak 
van VONL maatschappelijke baten heeft die groter zijn dan de maatschappelijke kosten is dan ook 
‘ja’.   
Hieruit volgt dan ook de hoofdaanbeveling dat een aanpak als VONL welvaartsverhogend is en dus 
vanuit economische oogpunt zinvol is om toe te passen.  
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1. Inleiding 
 
‘Van Overleven naar Leven’ (kortweg VONL) is van 2017 tot en met 2020 als pilotproject in beginsel 
in de Amsterdamse Lodewijk van Deysselbuurt uitgevoerd. Het verzorgingsgebied is later 
uitgebreid naar heel Slotermeer. Het doel was om minstens 90 gezinnen met kinderen die in een 
situatie van financiële problemen en armoede leven te ondersteunen. Het betreft daarbij gezinnen 
waarvoor een regulier traject van ondersteuning niet voldoende is. Zij zijn eerder uitgevallen in een 
hulpverleningstraject of weten de weg naar het bestaande aanbod niet vanzelf te vinden. De pilot 
is uitgevoerd door SEZO, SEZO is de organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening in stadsdeel 
Nieuw-West in Amsterdam met Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden, 
Schuldhulpverlening en VroegErOpAf als kernactiviteiten. 
 
De pilot had een tweeledig doel, namelijk: (i) mensen helpen/ondersteunen en (ii) kennis 
verzamelen en de geleerde lessen uiteindelijk stedelijk en landelijk verspreiden. Deze evaluatie 
maakt deel uit van het tweede doel, maar gaat over het eerste doel. De onderzoeksvraag die hierbij 
centraal staat is: 

 
Is de VONL-aanpak voor multiprobleemgezinnen maatschappelijk gezien een goede 
investering, dat wil zeggen zijn de maatschappelijke baten van op deze manier 
hulpverlenen groter dan de maatschappelijke kosten van de huidige praktijk?  

 
Om deze vraag te beantwoorden wordt in dit rapport een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) gemaakt. Voordat dit mogelijk is, moet eerst duidelijk zijn wat in de pilot precies gedaan is. 
Dit wordt in hoofdstuk 2 beschreven. Hoofdstuk 3 gaat daarna in op wat een MKBA is en beschrijft 
de eerste stappen toegespitst op VONL. In hoofdstuk 4 worden de belangrijkste effecten besproken 
en wordt ingegaan op de waardering ervan. In hoofdstuk 5 worden 5 casussen besproken. Per 
casus wordt zo goed mogelijk geschat wat het verschil is tussen de situatie met VONL en zonder 
VONL. In hoofdstuk 6 worden eerst alle casussen geanalyseerd: wat zijn de belangrijkste 
kenmerken. Daarna wordt voor alle casussen gezamenlijk een MKBA gemaakt. Hoofdstuk 7 vat de 
resultaten samen, bespreekt de gevoeligheidsanalyse en de verdelingseffecten, bediscussieert de 
robuustheid van de onderzoeksmethode en concludeert.  
 
Woord vooraf over (schijn)precisie in de berekeningen.  
Veel schattingen staan met veel detail in de tekst. Niet omdat veel berekeningen zo precies te 
maken zijn (dat zijn ze niet), maar om aannames en berekeningen zo goed mogelijk volgbaar en 
controleerbaar te laten zijn voor de lezers die daar behoefte aan hebben. In de samenvatting en 
het concluderend hoofdstuk zijn wel afgeronde bedragen genoemd voor de leesbaarheid.  
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2. Van Overleven naar Leven 
 
Dit hoofdstuk beschrijft wat Van Overleven Naar Leven is, wat erbij gebeurt, en wat verschillen met 
de reguliere hulpverlening zijn. 
 
Van 2017 tot en met 2020 is in de Slotermeer de pilot Van overleven naar Leven (VONL) gedaan. 
Het doel was om minstens 90 gezinnen met kinderen die in een situatie van financiële problemen 
en armoede leven, te ondersteunen. Het betreft daarbij gezinnen waarvoor een regulier traject van 
ondersteuning niet voldoende is. Zij zijn eerder uitgevallen in een hulpverleningstraject of weten de 
weg naar het bestaande aanbod niet vanzelf te vinden.  
 
De VONL-aanpak richt zich op gezinnen, dus huishoudens met kinderen zijn de doelgroep. Een 
VONL-gezin wordt gekenmerkt door een aantal factoren: 
• Er is financiële instabiliteit, vaak van structurele aard;  

• Er zijn (problematische) schulden; 

• Het gezin heeft ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden; 

• Het gezin is eerder uitgevallen in de reguliere hulpverlening; 

• Er is een hoge mate van wantrouwen naar officiële instanties. 
Een verschil met het Amsterdamse programma Samen Doen is dat dat programma zich richt op 
multiprobleemgezinnen waarbij de veiligheid in het geding is. Hier zijn de schulden/financiële 
instabiliteit de aanleiding voor de inzet van hulpverlening. 
 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpak zie de projectbeschrijving (Van der Laan et al., 
2021), die ook meer handvatten geeft voor toepassing van de VONL-aanpak in andere situaties. Er 
is een aantal dingen bijzonder aan de ondersteuning: 

• De ervaringsdeskundige wordt betaald (als medewerker). De ondersteuning gebeurt door een 
tandem van een ervaringsdeskundige en een veldwerker. Een betaalde ervaringsdeskundige is 
binnen het sociaal domein ongebruikelijk (komt binnen de GGZ wel voor). Hierdoor kon de 
ervaringsdeskundige langdurig en veel uren meewerken aan het project. Het doel van een 
ervaringsdeskundige is tweeledig: (i) het winnen van het vertrouwen van de cliёnt, (ii) zorgen 
dat de andere professionals de cliënt beter begrijpen door het perspectief van de cliёnt te 
vertolken. (Bijvoorbeeld als een cliёnt te laat is, is dat geen onwil, maar is er misschien wel 
zoveel stress dat op tijd komen niet meer lukt.)  

• Een VONL-traject heeft geen methodiek en dus geen handelingsprotocol. Er is een globale 
aanpak met veel vrijheid (zie verderop).1 Zien wat komt, wat kan, wat nodig is. Dit is 
vergelijkbaar met de presentiebenadering (Baart). Er wordt niet aanbodgericht gewerkt, maar 
vraaggericht. Dit kan gaan om een uitgesproken vraag van de cliёnt, maar wat de cliёnt wil en 
nodig heeft kan ook blijken uit wat de cliёnt doet. Ook als dit iets anders is dan de hulpverlener 
in eerste instantie denkt dat het belangrijkste of urgentste probleem is. Het overall doel is 
(financiële) stabiliteit voor de betreffende huishoudens, maar door de combinatie van 
problemen en de vraag van de cliënten kan wat als eerste wordt aangepakt sterk verschillen. 
Dit maakt meetbaar efficiënt werken lastig: iedere casus heeft een ander doel of andere 
doelen (namelijk die van de cliënt) en de doelen kunnen veranderen tijdens een traject.  

• Regulier algemeen maatschappelijk werk heeft korte en lang durende trajecten. Steeds met 
omschreven stapjes en toegemeten tijd per stap. VONL heeft geen tijdslimiet per casus: doe 
wat nodig is. Bij een VONL case is de inzet vaak 4 uur per week, in het begin nog veel meer. Dit 
is fors meer dan in het reguliere algemeen maatschappelijk werk mogelijk is.   

 
 
1 Er is dus geen plan, anders dan de cliёnt te volgen in wat het eerste en het meeste nodig is. Dit is een 
verschil met 1-gezin-1-plan aanpakken die eerder zijn ontwikkeld (zie bijvoorbeeld LPBL, 2011a, 2011b). 
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• Binnen VONL wordt geprobeerd contact te maken met de cliёnt en aan te sluiten bij wat de 
ander nodig heeft. Soms is het daarvoor nodig om naar het huis van de cliënt te gaan. 
Belangrijker nog is contact te maken met de belevingswereld van de cliënt. Bijvoorbeeld, een 
cliënt moet naar de arts, maar ziet daar erg tegenop. De cliënt komt eigenlijk voor schulden. 
VONL gaat eerst mee naar de arts, helpt met andere problemen die voor de cliënt dringender 
zijn, en mag dan na verloop van tijd helpen met de schuldenregeling. 

• Aanwezig bij stress/paniek. Ook in het weekend. Dat is in algemeen maatschappelijk werk niet 
gebruikelijk. 

• Het doel is om mensen zelfredzamer te maken, zo dat ze hun problemen weer zelf aan kunnen, 
of in ieder geval met de standaard hulp van algemeen maatschappelijk werk of andere 
diensten. Een van de problemen van cliënten is dat de problemen op een aantal terreinen zo 
groot zijn, dat een groot stuk van hun denkvermogen erdoor in beslag wordt genomen, 
waardoor ze alleen nog maar aan het overleven zijn en ze door schaarste onhandige en minder 
slimme dingen doen (over deze schaarste theorie gaan we verderop, paragraaf 3.1.1, 
uitgebreider in, zie eveneens de projectbeschrijving, Van der Laan et al., 2021). VONL helpt 
mensen weer de lange termijn te zien. 

 
Doelstellingen 
Het project heeft een aantal doelstellingen.  
 
Voor de betrokken huishoudens: 

• De financiële situatie van 80% van de doelgroep wordt verbeterd (inkomensreparatie, beter 
gebruik van armoedevoorzieningen, schuldhulpverlening ingezet, situatie van de kinderen 
stabiel en aandacht voor andere sociale problematiek). Stabilisatie is de minimale ambitie; 

• De deelnemende gezinnen hebben geleerd om zelf meer regie te voeren over hun financiële 
situatie of hebben een vorm van ondersteuning waarmee zij langduriger begeleid/ondersteund 
kunnen blijven worden; 

• Op meerdere leefgebieden is de situatie verbeterd.  
 
Voor de professionals in het sociale domein: 

• Professionals in het kinddomein (pedagogisch medewerkers, oudercontactmedewerkers, ouder-
kindadviseurs (incl. JGZ), leerkrachten en zorgcoördinatoren) hebben kennis van de theorie van 
schaarste en beschikken over instrumenten om gezinnen die kampen met problematiek rondom 
armoede en schulden op de juiste manier te benaderen en door te verwijzen; 

• Een duurzame samenwerkingsvorm tussen het kinddomein en het domein van de 
armoedebestrijding wordt ontwikkeld in het betreffende werkgebied; 

• Betrokken uitvoerende professionals hebben hun evidence informed/ based 
handelingsrepertoire uitgebreid en zij weten wat ze in welke situatie kunnen inzetten. Dit 
hebben zij geleerd door ervaring, training en coaching; 

• Verworven inzichten en kennis m.b.t. de maatwerkaanpak zijn vastgelegd, overdraagbaar 
gemaakt en geborgd;  

• Belemmeringen en knelpunten in bestaand aanbod zijn beschreven en op de relevante tafel(s) 
geagendeerd;  

• Het is inzichtelijk gemaakt waarom het soms niet lukt om een huishouden financieel vooruit te 
helpen; 

• De gebruikte effectieve tools en/of methodieken zijn ontwikkeld, uitgewerkt en beschreven. Zij 
zijn inzetbaar in de dagelijkse praktijk van de maatschappelijke dienstverlening; 

• We hebben in samenspraak met de financiers een business case ontwikkeld over hoe de 
effectieve tools en/of methoden in Amsterdam in de bestaande financieringsstructuur ingebed 
kunnen worden en deze aanpak financieel dekkend uitgevoerd kan worden door aanbieders. 
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Aanpak 
De ‘typische’ aanpak volgt een aantal stappen, waarbij dit grove beschrijvingen zijn. Er kan flink wat 
variatie zitten in hoe stappen doorlopen worden en afhankelijk van de problemen kunnen sommige 
stappen ook meerdere keren worden doorlopen.  
Stap 1 is de aanmelding via een netwerkpartner of door collega’s van SEZO.  
Stap 2 is contact maken en vertrouwen opbouwen. Hier gaat altijd een tandem van veldwerker en 

ervaringsdeskundige op af. Dit is een fase die soms veel tijd en aandacht vraagt. Soms is vaak 
vergeefs aanbellen nodig voordat een eerste gesprek tot stand komt. Een ervaringsdeskundige 
helpt om contact te maken en vertrouwen te winnen. Vaak is de inzet van een 
ervaringsdeskundige cruciaal om contact te maken. In deze stap is het belangrijk om (klein) 
succes te boeken. Naast dat dit de cliёnt ook concreet helpt, zorgt het ook voor vertrouwen 
van de cliёnt in het team en de aanpak. Het succes hoeft niet financieel te zijn (al kan dat 
zeker, bijvoorbeeld afspraken met schuldeisers, inkomensreparatie), maar kan ook op het vlak 
van school, gezondheid of meegaan naar een rechtszaak zijn. Het succes moet voor de cliënt 
belangrijk zijn, ook als dat vanuit het perspectief van de hulpverlener geen goed idee lijkt (niet 
paternalistisch zijn).  

Stap 3 is het samen met de cliënt in kaart brengen van de leefgebieden en de problemen die 
daarbij spelen, waaronder de schulden.  

Stap 4 is het maken van een plan van aanpak door de cliёnt met hulp van de tandem. De cliënt 
bepaalt de hulpvraag en waar hij als eerste aan wil werken en wat mogelijke oplossingen zijn. 
Soms duurt het oplossen van de problemen wat langer, maar de klant heeft het dan wel, 
grotendeels, zelf gedaan.2 In de praktijk was er vaak een stevige interventie nodig van de 
tandem en lukte het de gezinnen niet om het (grotendeels) zelf te doen.  

Stap 5 is het afbouwen van de inzet van VONL als de cliёnt zelfstandiger is en minder hulp nodig 
heeft. Dit kan op meerdere manieren, namelijk: een ‘vinger aan de pols’ traject, een warme 
overdracht naar reguliere hulpverlening of het helemaal loslaten van de klant omdat hij of zij 
geen hulp meer nodig heeft. Bij het afbouwen maakt de cliёnt een plan met hoe hij verder wil, 
wat hij wil bereiken, wat zijn verantwoordelijkheden zijn en wat hij van hulpverleners nodig 
heeft om zijn doelen te bereiken.  

In al deze stappen kunnen instrumenten en ondersteuning worden ingezet, zoals sociaal 
raadslieden, schuldhulpverlening, route020 en motiverende gesprekstechnieken.  
 
Vaak is er al veel hulp in het gezin. Daar waar dat goed loopt, blijft dat zo. Daar waar dat niet goed 
loopt, wordt geprobeerd dat te verbeteren. In eerste instantie komt de tandem tussen het gezin en 
de andere instanties in te staan als regisseur en gesprekspartner. De tandem geeft de instanties 
meer achtergrondinformatie over de situatie in het gezin en tegelijkertijd leggen ze aan het gezin 
uit wat de instanties doen en hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van 
de problemen van gezinnen. In tweede instantie voert de tandem de gesprekken samen met het 
gezin. De tandem en gezinnen bereiden de gesprekken samen voor en gaan er vervolgens samen 
heen. Het gezin voert zelf het gesprek, maar wordt ondersteund door de tandem. In de laatste fase 
is het gezin zelf in staat om contact te hebben en gesprekken te voeren met instanties. Als ze dan 
nog vastlopen, schakelen ze hulp van de tandem in.  
 
Er zijn in totaal 85 casussen geholpen. In hoofdstuk 6 worden de casussen geanalyseerd.   

 
 
2 Op korte termijn zou het misschien efficiënter zijn als de aanpak van de hulpverlener werd gevolgd. 
Dat heeft twee nadelen. Het is de vraag of het even effectief zou zijn omdat de aanpak minder gedragen 
wordt door de cliёnt. En op lange termijn is het minder efficiënt omdat de cliёnt niet zelf leert 
problemen op te lossen.  
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3. Onderzoeksaanpak 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaanpak van de Maatschappelijke kosten-batenanalyse, de 
aansluiting van VONL bij het probleem, welke alternatieven met elkaar worden vergeleken en 
waarom de baten voor de cliënten meegenomen worden. Tot slot licht dit hoofdstuk de praktische 
onderzoeksopzet toe.  

3.1. Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) - aanpak en achtergrond 
De onderzoeksaanpak volgt de belangrijkste stappen van de MKBA.3 Een MKBA vergelijkt een 
voorgestelde maatregel (zoals hier het project ‘Van overleven naar Leven’) met een nulalternatief 
waarin het project niet wordt uitgevoerd en gaat na of er geen andere, slimmere projecten 
mogelijk zijn. Dit moet aansluiten bij een probleemanalyse over wat het probleem veroorzaakt.  
 
Een MKBA maakt inzichtelijk wat de welvaartseffecten van mogelijk beleid zijn, zodat 
beleidsmakers op basis van objectieve informatie kunnen beslissen. Daarbij is vaak ook aandacht 
voor het ontwerp van de beleidsmaatregel. Dit is nuttig bij beleid of bij maatregelen waar 
verschillende soorten effecten optreden en tegen elkaar afgewogen moeten worden. Een MKBA 
brengt daarvoor van de verschillende beleidsmogelijkheden in kaart wat de effecten zijn ten 
opzichte van een nulalternatief zonder nieuw beleid. De MKBA kwantificeert deze effecten en 
waardeert (in euro’s uitdrukken) deze effecten vervolgens. Hierbij worden risico’s en onzekerheid 
in kaart gebracht en zo nodig gewaardeerd. Hierdoor geeft een MKBA zicht op het effect van beleid 
op de welvaart voor de maatschappij als geheel, als het saldo van de in euro’s gemeten baten 
minus de kosten. Effecten worden meegenomen zolang er verschillen zijn tussen het nul- en 
projectalternatief. Bij het optellen van effecten wordt de netto contante waarde berekend. Dit is de 
bij MKBA’s gebruikelijke optelling van alle kosten en baten over de looptijd van een project, 
rekening houdend met de tijdsvoorkeur (discontovoet; € 100 nu is meer waarde dan over 20 jaar).4 
Inflatie speelt geen rol (prijspeil 2021 is gehanteerd). Ook worden de maatschappelijke 
verdelingseffecten in kaart gebracht, omdat baten en kosten vaak ongelijk over de verschillende 
partijen verdeeld zijn en deze verdeling uit kan maken voor de beslissing.  
 
Een MKBA brengt alle effecten voor de hele samenleving (burgers, bedrijven en overheden) in 
kaart. Dus ook de effecten waarvoor geen marktprijzen bestaan, zoals effecten op het gebied van 
natuur en milieu, landschap, veiligheid, cultuurhistorie en sociale cohesie. Hoe beter de opstellers 
van een MKBA er in slagen alle kosten en baten in geld uit te drukken, hoe beter effecten en 
maatregelen onderling vergelijkbaar worden en hoe inzichtelijker de informatie is die de 
beleidsmakers aangeboden krijgen.  
 
Een MKBA is verankerd in de economische wetenschap en wordt bij veel beleidsvoorbereidingen 
toegepast. Voor veel sectoren is een MKBA een gebruikelijk instrument (bijvoorbeeld bij 
infrastructuur). In de praktijk is toepassing vaak ingewikkeld, maar om de aanpak te verbeteren en 
te standaardiseren is er in de loop van de tijd een aantal handleidingen ontwikkeld. De eerste 
richtlijn ontstond na verwarrende analyses rond de Betuwelijn en de HSL-Zuid (OEI; Onderzoek 
Effecten Infrastructuur, Eijgenraam e.a., 2000). Sinds die tijd zijn er een flink aantal aanvullingen, 
werkwijzers, handreikingen en handleidingen verschenen die de OEI leidraad op andere 
onderwerpen toepasbaar hebben gemaakt. In 2013 is een nieuwe algemene handleiding 
verschenen (Romijn en Renes, 2013). Deze vervangt de voorgaande handleidingen en benoemt 

 
 
3 Zie Romijn en Renes (2013) voor de algemene leidraad en de methoden om effecten in het sociale 
domein te waarderen (SEO, 2016a en 2016b) 
4 De standaarddiscontovoet bij het optellen van effecten in verschillende jaren is 2¼ % (ministerie van 
Financiën, 2020).  
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acht stappen om te komen tot een MKBA (zie Figuur 3.1). Deze handleiding is door de Rijksoverheid 
als basis benoemd voor rijks-MKBA’s (Ministerie van Financiën, 2013, p. 3). De volgorde van de 
stappen is op hoofdlijnen logisch, al hoeven de stappen niet altijd lineair te worden uitgevoerd: 
soms is het nodig om na de uitvoering van een latere stap een eerdere stap te herzien. Zo wordt 
per effect kwantificering en waardering gelijktijdig besproken.  
 
Figuur 3.1 MKBA-stappenschema volgens Romijn en Renes (2013, p. 15).  

 
 

3.1.1. Wat is het probleem en sluit de oplossing daarbij aan? 
 
Waarom komen mensen in de problemen (inclusief problematische schulden)?  
Vaak is dit een samenspel van verschillende factoren zoals de inrichting van de maatschappij (met 
terreinen als sociale zekerheid, (flexibele) arbeidsmarkt, onderwijs en wonen)5, life events (zoals 
overlijdens, scheiden, ziekte en ongevallen) en persoonskenmerken (fitheid, sociale netwerk, 
ervaring en opvoeding, opleiding, overtuigingen bijvoorbeeld over wie te vertrouwen en hoe 
problemen op te lossen) (De argumentenfabriek, 2020, p. 28). Het aandeel van iedere factor is 
lastig vast te stellen, omdat vaak meerdere factoren tegelijk een rol spelen. De argumentenfabriek 

 
 
5 Bij inrichting gaat het niet alleen om ontwerp van uitkeringen en regelingen, maar ook de hoogte 
ervan. Zo constateert onder andere het NIBUD (2020) dat de hoogte van onder andere 
bijstandsuitkeringen en minimumloon zo laag zijn dat ze onvoldoende zijn om armoede tegen te gaan. 
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schat dat in minder dan 5 procent van de gevallen van problematische schulden opzet een rol 
speelt (fraude of met voorbedachten rade meer consumeren dan iemand zich kan veroorloven). 
Twee belangrijke oorzaken van het ontstaan van problematische schulden zijn: externe 
gebeurtenissen die tot een inkomensval leiden (het ‘overkomt’ die mensen) en verminderde 
competentie (zoals een laag IQ of laaggeletterdheid). Een derde belangrijke oorzaak is het maken 
van fouten met uitkeringen of toeslagen. (De fouten van de belastingdienst in de toeslagenaffaire 
vallen niet onder de fouten van mensen, maar eerder onder een externe gebeurtenis die mensen 
overkomt.) Na het ontstaan van problematische schulden zorgen rente, incassokosten en boetes 
voor verergering in combinatie met uitstel- en ontkenningsgedrag van de mensen zelf (De 
Argumentenfabriek, 2020).6  
Het is uiteraard mogelijk iets te doen aan complexe regels, dat zal schelen in het aantal mensen dat 
in de problemen komt. Tegelijk zijn die regels er vaak niet voor niks en valt de complexiteit dus niet 
helemaal te voorkomen (wel deels!). IPW (2020) schrijft in haar brief aan de tweede Kamer 
(specifiek de tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisatie) dat de overheidsinstanties voor veel 
mensen (90%) goed werken, maar dat een groep buiten de boot valt. De oplossing die IPW schetst 
is dan ook geen grote systeemwijziging maar zorgt dat waar het fout loopt makkelijker maatwerk 
geleverd kan worden. Andere deskundigen die worden aangehaald in het rapport van de Tijdelijke 
Commissie Uitvoeringsorganisatie (2021, pp. 27-28) geven aan dat de overheid goed werkt voor 80 
procent van de gevallen, maar dat bij 20 procent van de gevallen meerdere problemen samen 
komen en maatwerk nodig is.  
Een andere oplossing is nadenken over hoe we omgaan met (problematische) schulden en het 
innen ervan. De Argumentenfabriek (2020) gaat hier uitgebreid op in en concludeert dat door 
anders om te gaan met schulden, en het deels ervan voorkomen, veel problemen voorkomen 
kunnen worden. Niet alle problemen zijn te voorkomen. Dus een oplossing voor mensen met een 
combinatie van problemen blijft nuttig (of het maatschappelijk wenselijk is in de zin van dat de 
maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten, is een andere vraag).  
 
Kunnen mensen niet slimmer met de gegeven factoren omgaan?  
Mensen met grote (financiële) problemen nemen niet altijd verstandige beslissingen – zeker niet 
voor mensen die die problemen niet zelf ervaren. Deze beslissingen houden problemen vaak in 
stand en verergeren ze vaak zelfs. Hiervoor zijn veel redenen: schaamte, het onderschatten van het 
probleem, of onvermogen om goede beslissingen te nemen (De argumentenfabriek, 2020, p. 62). 
Zo is duidelijk dat een constant gevoel van schaarste (bijvoorbeeld van financiële middelen) het 
beoordelings- en beslisvermogen van het brein verslechtert (Mullainathan en Shafir (2013), 
Bregman (2013), De argumentenfabriek (2020, p. 62). Het gedrag van ‘armen’ (mensen met stress 
vanwege geldproblemen) lijkt meer op het gedrag van ‘gewone’ mensen (mensen zonder stress 
vanwege geldproblemen) als we druk, gestrest en overwerkt zijn. Een ervaren tekort aan geld 
(armoede), tijd, calorieën of sociaal contact leidt tot een afname van de beschikbare cognitieve 
capaciteit en een afname van de executieve controle (Mullainathan en Shafir, 2013). De Nationale 
Ombudsman (2016) concludeert in het rapport Burgerperspectief op Schuldhulpverlening  dat: ‘De 
overheid gaat ten onrechte en te veel uit van de zelfredzaamheid van burgers. Dit blijkt een illusie. 
Onvoldoende redzaamheid is juist vaak één van de redenen waarom burgers in grote financiële 
problemen terechtkomen. Madern (2015a) gaat verder in op de gedragstheorieën rond het 
veranderen van slecht financieel gedrag naar goed financieel gedrag. Jungmann en Koper (2017) 
gaan uitgebreid in op de stress door schulden en de nadelige gevolgen daarvan. Mensen in de 
schulden lijken soms ongemotiveerd, maar dat is eerder (tijdelijk) onvermogend. Zie ook Wesdorp 
en Jungmann (2016). 

 
 
6 Om het stuk dat over de oorsprong en aard van schulden niet te lang te laten worden, zijn de citaten 
en verwijzingen hier niet compleet, zie ook bijvoorbeeld (De Nationale Ombudsman 2016, p.13; In ’t 
Veld e.a., 2016, p. 17-21) en andere publicaties die in deze en de andere bronnen geciteerd worden.  
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Volgens de Nationale Ombudsman moet het beeld worden bijgesteld dat mensen met schulden 
deze aan zichzelf te wijten hebben. De belangrijkste oorzaken van betalingsachterstanden blijken 
namelijk te hoge vaste lasten, inkomensdaling en te hoge zorgkosten te zijn. Als het gaat om 
terugbetalen van schulden ziet de Nationale Ombudsman vaak dat er eerder sprake is 
betalingsonmacht dan van onwil. (De Nationale Ombudsman 2016, p. 13)  
 
Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2017, p. 9) zit op deze lijn als ze 
stelt dat de hedendaagse samenleving hoge eisen stelt aan de zelfredzaamheid van burgers. Lang 
niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil 
tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De WRR geeft aan dat 
“vanuit de gedragswetenschappen is aangetoond dat het vermogen van mensen om informatie te 
wegen en rationale keuzes te maken begrensd is.” Het verschilt van mens tot mens en hangt onder 
andere af van temperament, zelfcontrole en overtuiging. En stress vermindert het vermogen van 
mensen om rationele keuzen te maken en om ernaar te handelen. Armoede veroorzaakt stress. 
Dus iemand in de armoede, met forse schuldenproblemen, of die juist een grote levensgebeurtenis 
meemaakt, scoort slechter op denk- en doenvermogen dan deze persoon zonder stress zou scoren. 
Dus in situaties waarin je je oplossingsvermogen het hardste nodig hebt, heb je er het minste van. 
Hierdoor is weten geen doen en moet beleid niet te veel uitgaan van zelfredzaamheid. De WRR 
pleit voor een realistisch perspectief op de burger in plaats van een rationalistisch perspectief.  
 
Het gaat vaak om multiproblematiek: een probleem of factor oplossen terwijl de rest niet 
aangepakt wordt, werkt vaak niet. Maar dat betekent dus ook dat er meerdere dingen tegelijk of 
na elkaar gedaan moeten worden, waarbij het van de problemen en factoren die een rol spelen, 
afhangt van hoe dat moet. Huishoudens met (problematische) schulden hebben vaker dan 
gemiddeld te maken hebben met bijkomende problematiek, zoals verslaving, psychische en 
lichamelijke problemen en/of problemen met de opvoeding van kinderen. Het is belangrijk dat 
deze problemen ook worden aangepakt, anders heeft het weinig zin om een oplossing te zoeken 
voor de schulden (De Nationale Ombudsman, 2016, p 13). 
 
Kortom, deels kunnen problemen beter worden voorkomen dan nu gebeurt, tegelijkertijd ontstaan 
veel problemen door een combinatie van factoren. Waarschijnlijk is het een illusie te denken dat 
problemen in alle gevallen voorkomen kunnen worden. Er blijven altijd complexe problemen over 
waar mensen zonder hulp niet meer uitkomen. Het gaat hier niet om eenvoudige problemen maar 
om complexe problemen waar meer problemen en factoren door elkaar heen lopen en een 
maatwerkaanpak zoals VONL nodig zal blijven.  
 

3.2. Projectalternatieven en nulalternatief 
In een MKBA wordt een beleidsalternatief vergeleken met andere mogelijke beleidsalternatieven 
en met een nulalternatief. Het nulalternatief is het alternatief zonder beleid gericht op het 
voorkomen of oplossen van het probleem. Het nulalternatief wordt ook wel referentie of baseline 
genoemd. Hier is het nulalternatief een alternatief zonder beleid gericht op huishoudens met 
complexe (financiële) problemen, waarbij bestaande hulpverlening (algemeen maatschappelijk 
werk, standaard schuldhulpverlening) er wel zijn. Het gaat dus om een vergelijking tussen de 
wereld met VONL en de wereld zonder VONL. En ook in de wereld zonder VONL gebeurt dus al het 
nodige. Zo is de afgelopen jaren flink werk gemaakt van het terugdringen van het aantal 
woninguitzettingen, waardoor het aantal flink gedaald is. In zowel nul- als projectalternatief blijft 
dit beleid.  
 
Andere projectalternatieven zijn hier niet meegenomen. Een ander projectalternatief zou een 
manier zijn om de doelgroep te helpen op een manier die nu nog niet gebeurt. Een mogelijkheid 
zou zijn om te kijken naar een ander maatwerkproject. Dan is er zeker overlap met VONL, maar dan 
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moeten er om de vergelijking zinvol te maken ook genoeg verschillen zijn. Gezien de enorme 
flexibiliteit binnen VONL (namelijk doen wat nodig is in de uren die nodig zijn), is er hier voor 
gekozen geen alternatief mee te nemen.  
 
In de casussen en het totaal aan casussen die verderop geanalyseerd worden, is VONL steeds het 
projectalternatief en wordt zo realistisch mogelijk beschreven wat er met de gezinnen gebeurd zou 
zijn zonder VONL-hulp (het nulalternatief). Belangrijk bij MKBA’s is om te voorkomen dat het 
nulalternatief te negatief is, omdat daardoor de baten van het project te groot worden ingeschat.7 
 

3.2.1. De maatschappij: dat zijn wij… maar ook zij? 
Als het over de baten van sociale interventies gaat, gaat het al snel of grotendeels over bespaarde 
kosten elders. En ja, dat is zeker relevant, maar het mist toch de essentie. Sociale interventies gaan 
in eerste instantie over het helpen van mensen die een probleem (of meerdere) hebben. Dat 
anderen daar weer van profiteren (minder kosten elders of minder overlast) is uiteraard mooi. Het 
eerste (de mensen waar het beter mee gaat) is een direct gevolg, dat ze later of elders minder hulp 
nodig hebben is een of indirect gevolg of effect.  
 
Voor indirecte effecten gold lang de wijsheid dat ze tussen de 0 en 30 procent van de directe 
effecten zouden zijn (zie CPB, 2000). Omgekeerd geredeneerd zou een ruwe ondergrens voor de 
directe effecten dan ruwweg drie keer de indirecte effecten zijn. De 30 procent vuistregel is 
misschien nog steeds zo, maar het kengetal komt uit de infrastructurele MKBA’s, en dat hier 
gebruiken is wel erg weinig subtiel. Het geeft wel aan dat de directe effecten belangrijk zijn om 
mee te nemen. 
 
De directe effecten zijn lastig te kwantificeren en waarderen (zie het volgende hoofdstuk). Dat kan 
een reden zijn om deze effecten niet te schatten. Er kan echter nog een andere reden zijn om ze 
niet mee te nemen, namelijk een ethische discussie.  
 
Standaard worden in een MKBA de voordelen van illegaal gedrag meegenomen (Wijnen e.a., 2016). 
Tegen deze standaardaanpak en dus tegen de uitkomsten ervan zijn ethische bezwaren in te 
brengen. In de literatuur wordt ervoor gepleit illegaal verkregen baten niet mee te tellen en in de 
praktijk gebeurt dit vaak ook niet (Wijnen e.a., 2016, p. 72-73). Nederlandse MKBA-handleidingen 
(CPB, 2013 en SEO, 2016) zeggen hier niets over. Wijnen e.a. betogen (op. cit. p. 79) dat de 
economische welvaartstheorie in principe geen belemmering vormt om bij een MKBA onderscheid 
te maken tussen goede en slechte waarden. Een voordeel dat verkregen is door een manier die de 
‘samenleving’ onethisch beschouwt, kan met een laag of zelfs negatief gewicht in de MKBA worden 
meegenomen.  
 
Hier speelt deze discussie ook, al is dat vaak impliciet: in hoeverre hebben mensen in de problemen 
dat aan zichzelf te wijten en moet je hun verbetering van leven wel meenemen in een MKBA. Een 
paar observaties daarbij: 

• Standaard is het om illegaal verkregen voordelen wel mee te nemen in een MKBA, dus zelfs als 
we vinden dat mensen zelf hun problemen hebben veroorzaakt en ervoor verantwoordelijk 

 
 
7 IPW (2019) volgt een vergelijkbare aanpak voor een aantal casussen met multiproblemen. Per casus 
beschrijven ze de kosten van de huidige hulp, constateren dat de situatie daarmee niet opgelost is en 
vanuit de bestaande situatie bedenken ze wat het meest waarschijnlijke scenario is (wat dreigt te 
gebeuren) en wat een maatwerk oplossing zou zijn. Ze concluderen dat maatwerk meestal veel 
goedkoper is dan de huidige hulp. Ze concluderen dat maatwerk voor multiprobleemhuishoudens voor 
de huishoudens en samenleving beter is, maar ze hangen daar geen waarde aan. 
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zijn, dan nog is het meenemen van hun levensverbetering in lijn met wat gebruikelijk is. Zoals 
Wijnen e.a. betogen kan het anders en dat gebeurt ook wel. Een lagere waardering voor hun 
verbetering kan. Dit kan nul, of zelfs negatief zijn (hoe harder ze gestraft worden hoe beter). 
Deze afwijking van de standaard kan, maar is uiteraard alleen terecht als de situatie van de 
mensen die geholpen worden door VONL voorkomt uit illegaal gedrag of eigen schuld is. Zoals 
paragraaf 3.1.1 concludeerde is dat meestal niet zo.  

• Verder is het zo dat als je kijkt op andere gebieden waar mensen wel door eigen schuld8 in de 
problemen komen (denk aan overgewicht, ongezond gedrag als roken) kijkt, het 
maatschappelijk gezien wel acceptabel is dat daar hulp is.  

 
Nog afgezien van iets fundamenteels als dat sociaal werk er ook op uit is om te zorgen dat mensen 
‘toekomen’ aan hun mensenrechten, zijn er dus geen goede redenen om de baten voor de mensen 
die geholpen worden niet mee te nemen in MKBA’s van sociaal werk.  
 

3.3. Onderzoeksopzet 
Naast ervaring met het opstellen van MKBA’s en de (algemene) (MKBA) literatuur is deze MKBA 
gebaseerd op bestaand materiaal over VONL, gegevens over de casussen, een aantal interviews 
met medewerkers van VONL en een al eerder uitgevoerde analyse van vijf casussen (dit laatste is 
de concrete inbreng geweest van Catelijne Akkermans). Voor vijf casussen is gedetailleerd 
nagegaan wat gebeurd is en is daarna zo goed mogelijk ingevuld wat er gebeurd zou zijn zonder 
VONL. Dit is door de betrokken veldwerkers gevalideerd. Verder is samengewerkt met de 
Hogeschool van Amsterdam door regelmatig met hun projectleider (Jorien van der Laan) af te 
stemmen en te overleggen. Ook is hun concept gebruikt als achtergrond bij kwantificering en 
waardering. 
 
Er zijn ruwweg drie soorten MKBA’s: een volledige MKBA, een Kengetallen MKBA en een 
indicatieve MKBA of Quick scan MKBA. De eisen die aan een volledige MKBA worden gesteld voor 
de effectinschatting en effectwaardering zijn het hoogst. Dit levert dan ook de meest uitgebreide 
en robuuste resultaten op, maar dat gaat wel ten koste van het hoogst benodigde budget en de 
langste doorlooptijd. De eisen voor kengetallen MKBA’s liggen lager. Een indicatieve MKBA stelt de 
laagste eisen aan de te gebruiken data en heeft de kortste doorlooptijd. Een indicatieve MKBA 
geeft snel inzicht in de belangrijkste effecten en is maar deels gekwantificeerd. Een voordeel is dat 
ook inschattingen van experts gebruikt mogen worden en er kunnen ook technisch minder 
verfijnde enquêtes gebruikt worden. Zo is geen effectstudie nodig met een controlegroep, wat hier 
praktisch erg lastig uitvoerbaar is. De meeste MKBA’s in het sociale domein zijn indicatieve 
MKBA’s.9  
 
Onzekerheid.  
Waar veel onzekerheid bestaat over de waarde van een effect wordt hier op twee manieren mee 
omgegaan: 

• Waar schattingen nodig zijn, worden die conservatief gemaakt. Dat wil zeggen dat ze voor het 
project dat geëvalueerd wordt relatief ongunstig zijn. Dat wil niet zeggen dat schattingen niet 
ongunstiger kunnen zijn, maar vooral dat er meer argumenten voor een positievere dan een 
negatievere schatting zijn.  

 
 
8 Ook hier een nuancering: ook bij overgewicht en ongezond gedrag spelen factoren buiten de mensen 
een rol (denk aan de overdadige aanwezigheid van fastfood en de ruimtelijke inrichting die bewegen 
lang niet altijd bevordert). 
9 Voor een uitgebreidere bespreking van de soorten MKBA’s zie SEO (2016a hoofdstuk 2, en pp 33 en 
verder). 
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• Wanneer onzekerheid en bandbreedte van de schattingen erg uiteen lopen zijn een lage en 
een hoge waarde bepaald. Beide worden doorgerekend. 

 
Toerekening van effecten 
Als bij VONL een verbetering van de situatie van een huishouden wordt bereikt, aan wie is die 
verbetering dan toe te schrijven als er meerdere partijen nodig zijn geweest voor het resultaat? 
Stel dat bij de verbetering van de situatie in een huishouden twee organisaties betrokken zijn, 
VONL en budgetbeheer die helpt om de schuldsanering op te starten. Als dan bij beide een MKBA 
gemaakt zou worden, dan moeten de baten bij dit huishouden niet tweemaal geteld worden. 
Cebeon (2011, p. 22) schrijft niet alle baten van het voorkomen van meer maatschappelijke kosten 
toe aan de maatschappelijke opvang, naar gebruikt hier een lager percentage voor. Hier zijn de 
baten verdeeld naar rato van de kosten die gemaakt worden (exclusief de extra uitkeringen).  
 
Tijdshorizon en toekomstbestendigheid van de hulp 
Een MKBA neemt in principe effecten mee zolang er verschillen zijn tussen het nul- en 
projectalternatief. Dat is hier om twee redenen uitdagend: 

• Als er nu een probleem, bijvoorbeeld een huisuitzetting wordt voorkomen, hoe lang blijft dat 
effect? LPBL (2013a) gaat er in hun schatting van het aantal voorkomen huisuitzettingen vanuit 
dat er bij een substantieel deel later alsnog een huisuitzetting zou komen (ze noemen dit 
recidive). Sommige gezinnen zijn erg kwetsbaar en hulp helpt wel even maar later gaat het 
toch fout. Dit geeft vooral aan dat de effecten van de hulp niet te rooskleurig ingeschat mogen 
worden.  

• Als het project nu een probleem oplost, hoe lang had het geduurd voor het probleem ook 
zonder project was opgelost? Hadden mensen zelf hun problemen opgelost, hadden ze alsnog 
goede andere hulp gehad (en wat had dat dan gekost), hoe lang hadden ze nog geleefd?  

Beide zijn lastig. We nemen daarom een relatief korte periode, namelijk 5 jaar, waarin er 
verschillen zijn tussen het nul-  en projectalternatief. Bij de effectinschatting houden we rekening 
met de mogelijkheid dat het ondanks hulp later alsnog fout kan gaan. 
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4. Kwantificering en waardering belangrijkste effecten  
 
Dit hoofdstuk bespreekt de methode, literatuur en kengetallen om de belangrijkste effecten die in 
hoofdstuk 5 en 6 gebruikt worden in de MKBA’s te kunnen waarderen (en kwantificeren).  
 

4.1. Kosten hulpverlening 
 
Kosten VONL (SEZO) 
Tabel 4.1 geeft de kosten van VONL weer. Dit is ruim € 500.000 meer dan de oorspronkelijke 
begroting, waarbij er meer is uitgegeven aan veldwerkers en ervaringsdeskundigen dan vooraf 
geschat. Dit komt onder andere doordat het project een half jaar langer heeft gelopen en doordat 
de ervaringsdeskundigen als medewerkers betaald zijn en niet als vrijwilligers. De 
ervaringsdeskundigen zijn betaald omdat het niet realistisch bleek ervaringsdeskundigen voor 
zoveel tijd langdurig aan de hulpverlening te binden.10 Tabel 4.1 geeft zo goed mogelijk alle kosten 
weer, waarbij rekening is gehouden met dat sommige uitgaven uit andere dan de projectbegroting 
zijn betaald (zo zijn delen van het onderzoek door de gemeente Amsterdam betaald) en dat de 
projectbegroting uit verschillende bronnen is gefinancierd.  
 
Tabel 4.1 Kosten VONL 1/7/2017-31/12-2020 

Projectleider € 186.995,03 

Veldwerkers € 471.300,28 

Ervaringsdeskundigen € 216.423,99 

Adviseur € 17.560,14 

Onderzoeken en publicatie € 100.000,00 

Overig aanbod € 18.319,12 

Totale uitgaven € 1.010.598,56 

Bron: Voor 1/7/2017 tot 31/12/2019 gaat het om de realisatie. Voor 2020 is met de begroting gewerkt 

 
Voor de casussen is in totaal 5.946 uur geschreven. Hieruit zou een kostprijs van € 170 per uur 
resulteren terwijl SEZO een uurtarief van € 74,50 hanteert (gemiddeld voor MBO en HBO-werkers). 
De verklaring hiervoor zit in vier dingen: 
1. Het was een nieuw project: dan is er meer projectleiding nodig dan wanneer het een 

bestaande werkwijze is en er is meer tijd nodig om een werkwijze te bedenken en te verfijnen. 
Dit is geoperationaliseerd als de helft van de projectleidingskosten11 en een kwart van de 
werktijd van de werkers in de eerste twee jaar om de methode uit te werken en te doordenken 
(onder andere door de casussen intern meer te bespreken dan anders zou gebeuren). Merk op 
dat er nog flink wat tijd in de begroting blijft voor de projectleider. Dit is aannemelijk omdat de 
werkwijze van VONL nooit de standaard werkwijze voor maatschappelijke hulpverlening wordt: 
het gaat om de mensen met meerdere problemen die lastig op te lossen zijn. Je zal altijd 
iemand moeten hebben die de aanpak bewaakt en zorgt dat collega hulpverleners je weten te 
vinden.  

2. Om te onderzoeken of de methode maatschappelijke meerwaarde heeft en om de resultaten 
te kunnen communiceren, zijn drie onderzoeken gedaan bij het project. Hiervoor is geschat dat 
het begeleiden en meewerken aan deze onderzoeken in totaal € 50.000 heeft gekost.  

 
 
10 Zonder een goede betaling is een gelijkwaardige positie van ervaringsdeskundigen naast de andere 
professionals ook niet echt mogelijk. 
11 Een standaard SEZO kengetal is dat de span of controle ongeveer 15 medewerkers is. Hier was dat 
voor de projectleider eerder zes.  
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3. Voor het project moest veel genetwerkt worden, deels om te zorgen dat ketenpartners en 
partnerorganisaties weten dat ze naar je moeten verwijzen, en deels om inzichten over de 
hulpverlening bekend te maken bij andere organisaties (zo heeft een tandem meegedaan aan 
het verbond van 100. Dit had als doel om de nieuwe werkwijze van de buurtteams mee vorm 
te geven). Deels moet bij een project als VONL veel genetwerkt worden om veel mensen bij 
andere organisaties te kennen en zo bij problemen snel te kunnen schakelen. Aangenomen is 
dat 15 procent van de tijd van de veldwerkers en ervaringsdeskundigen hierin is gaan zitten. 
Gemiddeld dus iets minder dan een dag per week. En het gaat om de extra tijd die nodig is 
boven wat normaal nodig is als een VONL-aanpak langer loopt.  

4. De urenregistratie is niet compleet. Voordat een casus begonnen wordt, heeft een VONL-
medewerker vaak al vaker geprobeerd contact te leggen. Het komt voor dat een medewerker 
al 10 keer langsging voordat er succesvol contact was. Een casus begint pas na succesvol 
contact. Als medewerkers bij 60 casussen erop uitgingen om contact te maken (er zijn ook 
casussen die zelf binnen kwamen lopen), en zij gemiddeld 10 keer langsgingen, en dat 50 
procent van de pogingen om een casus te starten succesvol was, zijn 1800 uur geïnvesteerd in 
het maken van contact.  

Als je op deze manier de kosten uitsplitst dan zijn de kosten van de hulpverlening € 593.294 en de 
kosten van het vernieuwende project € 417.304 (zie Tabel 4.2 ) 
 
Tabel 4.2 Uitsplitsing van de kosten in hulpverleningskosten en vernieuwing 

(1) Totale kosten  
 

€ 1.010.599 

(2) Kosten om onderzoek te begeleiden  
 

€ 50.000 

(3) Extra kosten projectleider omdat 
het een vernieuwend project is 

 50%  € 93.498 

(4) Kosten om project op te zetten  25 % van veldwerker en 
ervaringsdeskundige in eerste twee 
jaar 

€ 70.648 

(5) Kosten om te netwerken  15 % van de kosten veldwerker en 
ervaringsdeskundige 

€ 103.159 

(6) Kosten onderzoeken en publicatie  
 

€ 100.000 

Kosten van hulpverlening (1-2-3-4-5-6)  € 593.294 

Kosten vernieuwend project (2+3+4+5+6)  € 417.304 

 
Per geschreven uur zijn de kosten van hulpverlening € 99,78. Als de 1.800 uur die nodig zijn om 
contact te maken mee worden genomen, is het uurtarief € 76,59 en in lijn met het tarief dat SEZO 
intern hanteert. Hiervoor zou op twee manieren gecorrigeerd kunnen worden: met een hoger 
uurtarief (€ 99,78) of door per casus het aantal uren met 21,2 te verhogen. Het eerste is voordelig 
in de evaluatie van de kortdurende casussen terwijl het tweede juist gunstig is voor de evaluatie 
van lange casussen (meer dan 70 uur). Gemiddeld maakt het geen verschil. Daarom is ervoor 
gekozen hier geen onderscheid voor te maken en wordt de € 99,78 gebruikt.12 Dit wordt gebruikt 
als de positieve schatting. 
 
Een meer pessimistische schatting is dat van (i) de kosten van de projectleider want nieuw (ii) de 
kosten om het project op te zetten en (iii) de kosten om te netwerken, slechts een half zo grote 
aftrek rechtvaardigen. Dan zijn de kosten van hulpverlening hoger, namelijk € 726.946 met als 
uurtarief, € 122,25. Dit wordt als pessimistische schatting gebruikt.  

 
 
12 Dit is nadelig voor de casussen in hoofdstuk 5, maar heeft geen gevolg voor de conclusies. Het maakt 
hooguit de conclusie robuuster dat ook voor de lange casussen de baten groter zijn dan de kosten.  
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In de pessimistische schatting rekenen we met € 122,25 en in de optimistische schatting met 
€ 99,78 per uur.  
 

Andere organisaties 
Bij problemen zijn veldwerkers en ervaringsdeskundigen veel tijd bezig geweest om andere 
organisaties in beweging te krijgen, te informeren, of juist af te remmen in het belang van de hulp 
aan de mensen. Dit heeft die andere organisaties extra tijd gekost. Tegelijkertijd kan een VONL-
aanpak andere organisaties juist tijd schelen omdat problemen worden uitgezocht, uitgelegd aan 
de cliënten en in behapbare stukken opgelost. 
Bij de casussen (Hoofdstuk 5) en voor alle casussen (hoofdstuk 6) wordt uitgewerkt hoeveel uur dit 
extra kost of scheelt (hoofdstuk 5 en 6). Het aantal uren dat het scheelt is conservatief ingeschat en 
zou als het nulalternatief scenario verder was uitgewerkt waarschijnlijk hoger uitgekomen zijn. 
Aangenomen is dat de kosten per uur bij die andere organisaties vergelijkbaar zijn aan kosten per 
uur bij SEZO zoals hierboven berekend (€99,78 en € 122,25 in de optimistische en de pessimistische 
variant respectievelijk).  
 

4.2. De baat van extra uitkeringen? 
Uitkeringen zijn maatschappelijk gezien een overdracht (SEO, 2016a):13 als de uitkeringen voor een 
gezin in financiële problemen stijgen, dan heeft de overheid minder geld. Het maatschappelijk 
saldo is nul. Nu is deze overdracht vaak gewenst (in veel van de casussen is sprake van 
onderbenutting van regelingen die voor deze doelgroep gemaakt zijn). De conventie is om in 
MKBA’s geen consumentensurplus14 mee te nemen over deze extra uitkeringen, maar om 
verdelingseffecten inzichtelijk te maken, zeker als herverdeling een belangrijk (neven)doel is van 
beleid of een project.  
 
Indirecte baten van optimalisering van het inkomen zoals stressvermindering en baten van 
succesvolle dan wel vermeden schuldhulpverlening worden wel meegenomen.  
 

4.3. Stress en gezondheid 
Bij veel zo niet alle casussen speelt stress een rol. Stress als gevolg van financiële problemen. 
Duidelijk is dat mensen door stress minder goede keuzes kunnen maken en eerder fysieke klachten 
krijgen die tot hogere kosten in de gezondheidszorg leiden. Deels kan de schade van stress 
gewaardeerd worden door deze gevolgen van stress zo goed mogelijk te waarderen.  
 
Tegelijkertijd laat dat intact dat stress tot op het niveau dat het het functioneren negatief 
beïnvloedt, ook een negatieve (gezondheids)situatie is. Hier gaat het om chronische stress. Het 
verminderen van stress bij de betrokken personen en huishoudens is dan ook een positieve 
gezondheidsbaat. Het lastige aan deze baat is dat het een niet-marktgoed is: er is geen markt waar 
stress (of het ontbreken of verminderen ervan) wordt verhandeld. Zonder markt is de hoeveelheid 
en waarde (en prijs) vaak lastiger vast te stellen. Hieronder wordt kwantificering en waardering 
besproken.  

 
 
13 Dat wordt niet in alle analyses van schuldhulpverlening gedaan. Een voorbeeld van zo’n afwijking is 
Panteia (2019). 
14 Consumentensurplus is de waarde van een goed voor iemand die het koopt min de prijs die iemand 
moet betalen. Dus als iemand iets €150 waard vindt, en het kost €100, dan is het consumentensurplus 
€ 50. Waarschijnlijk zijn de marginale baten van een euro hoger aan de onderkant van de 
inkomensverdeling dan aan de bovenkant (als je wel een koelkast kan betalen versus dat ie te duur is). 
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In de casussen is niet door een arts een diagnose gesteld, dat maakt het extra lastig. Tegelijk zegt 
dat niet veel, lang niet alle mensen met depressieve klachten zoeken hulp bij een arts. Ongeveer 
een derde van alle personen met een depressie zoekt hiervoor geen professionele hulp 
(Volksgezondheidenzorg.info, 2021a).15 Het is de vraag of alle stress hier tegen depressie aanligt, 
maar gezien de doelgroep is het waarschijnlijk dat ze minder snel hulp vragen. Het gezin is eerder 
uitgevallen in de reguliere hulpverlening en er is een hoge mate van wantrouwen naar officiële 
instanties. Het de vraag of deze groep hiervoor naar een arts zou gaan. Helemaal omdat een eerste 
oplossing voor hun mentale problemen is, zorg dat de financiële problemen minder worden. Die 
oplossing kunnen deze mensen ook bedenken, maar niet hoe dat moet. 
 
Er zijn twee sterk gerelateerde ziektematen: 

• QALY’s: Een in economisch onderzoek gebruikelijke benadering om gezondheid te 
kwantificeren is het effect te schatten in Quality-adjusted life years (QALYs). Eén QALY staat 
voor een jaar leven in goede gezondheid. De waarde 1 staat voor een jaar in perfecte 
gezondheid. De waarde nul betekent de dood. Als door een maatregel de kwaliteit van leven 
toeneemt van 0,8 naar 0,9 gedurende vijf jaar, dan is de gezondheidswinst 0,5 qaly.  

• DALY’s: Een andere maat voor gezondheid is de Disability-adjusted life years (DALYs). De 
ziektelast is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door 
ziekten. Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY’s ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY 
kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren geleefd 
met ziekte en de jaren verloren door vroegtijdige sterfte. Het concept is afkomstig van de 
'Global Burden of Disease' studie van de Wereldbank en de WHO (Volksgezondheidenzorg.info, 
2021b). Hier is de wegingsfactor de maat voor de gevolgen van de ziekte: 0 betekend geen 
nadelige gevolgen en 1 zeer ernstige nadelige gevolgen. Een jaar ziekte met een wegingsfactor 
van 0,5 komt overeen met 0,5 'ziektejaarequivalenten' (Volksgezondheidenzorg.info, 2021d) 16. 

We maken hier de aanname dat een qaly gelijk is aan een omgekeerde daly.17  
 
We gaan hier niet uitvoerig in op het meten van de kwaliteit van leven, noodzakelijk voor het 
meten van QALY’s. Zie bijvoorbeeld SEO (2016b, p, 21) en Zorginstituut Nederland (2016, p. 8). 
Zorginstituut Nederland geeft aan dat er veel vragenlijsten zijn die gaan over de kwaliteit van leven. 
Vaak kennen deze wel de eerste stap van het beschrijven van de gezondheidstoestand, maar niet 
de daaropvolgend stap van het wegen van die gezondheidstoestand. Daardoor kunnen veel 
kwaliteit van leven vragenlijsten geen kwaliteit van leven gewichten genereren die gebruikt kunnen 
worden in QALYs. Zorginstituut Nederland (2016, p. 12) geeft aan dat voorgoed vergelijkbare 

 
 
15 En om het nog ingewikkelder te maken: in Marokkaanse en Turkse gezinnen zijn psychische klachten 
vaak ook niet erkend, dat vertaalt zich in somatisatie: het omzetten naar lichamelijke klachten. Dat heeft 
tot gevolg dat huishoudens heel vaak bij de huisarts langs gaan met kleine lichamelijke klachten terwijl 
er eigenlijk sprake is van een achterliggend psychisch probleem.  
16 Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 
waarin het RIVM elke vier jaar rapporteert over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. 
17 De handleiding over MKBA’s in het sociaal domein heeft het niet over DALY’s (SEO, 2016). 
Zorginstituut Nederland (2018, p. 7) geeft aan dat er verschillen zijn tussen QALY’s en DALY’s, maar 
concludeert wel dat QALY = 1 – DALY. SWOV (2008) concludeert dat een DALY conceptueel vrijwel gelijk 
is aan een QALY en kan worden gezien als een omgekeerde QALY: DALY’s geven een verlies van 
levensduur en/of kwaliteit van leven weer en QALY’s juist een winst. Ook in andere MKBA’s in 
Nederland gebeurt dit (zie bijvoorbeeld, LPBL, 2018). In de wetenschappelijke literatuur zijn zowel 
voorstanders (Feng e.a., 2020 en Augustovski e.a., 2017) als tegenstanders (Sassi, 2006). Augustovski 
e.a. (2017) concludeert dat er wel verschillen tussen QALY en DALY zijn, maar dat deze zo klein zijn dat 
ze in de praktijk als uitwisselbaar gebruikt mogen worden. De verschillen kunnen uiteindelijk de 
conclusies van onderzoek beïnvloeden maar dat geldt ook voor veel andere aannamen.  
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waarderingen van gezondheidstoestanden altijd dezelfde vragenlijst (EQ-5D-5L) gebruikt moet 
worden. Versteegh e.a. (2016) bespreken de analyse en afleiding van de Nederlandse waarden 
voor de EQ-5D-5L methode. NJi (2019) geeft een toegankelijke uitleg en waardenoverzicht. 
 
Het HvA onderzoek heeft gebruik gemaakt van de MANSA-vragenlijst (Manchester Short 
Assessment of Quality of Life: MANSA). Dit is een verkorte Kwaliteit van Leven meting. Het nadeel 
van deze meting is dat een directe vertaling naar Qaly’s niet beschikbaar is. Hierdoor is een 
waardering in euro’s lastig. De uitkomsten zijn wel vergeleken met de aanpak hier.  
 

4.3.1. Wat doen stress, angst en depressie met gezondheid 
Problematische schulden hebben diverse gevolgen: fysieke en psychische gezondheidsproblemen 
(stress), relatieproblemen en problemen tussen ouders en kinderen (Nibud, 2014). Door stress en 
financiële problemen wordt ook de sociale inclusie kleiner. Mani e.a. (2013) laten zien dat het 
effect van armoede ruwweg vergelijkbaar is met een gemiddelde daling van het IQ met 13 punten. 
Ze veronderstellen dat armoede-gerelateerde problemen veel cognitieve capaciteit opeisen 
waardoor minder capaciteit voor andere cognitieve taken overblijft. Wesdorp en Jungmann (2016) 
zien dat de IQ-daling door armoede gelijk is aan het IQ verschil tussen alcoholisten en andere 
mensen. Het effect van een nacht zonder slaap op het IQ is ook negatief, maar minder. Het effect 
van schulden op stress, of cognitieve capaciteit is groot en uit zich het meest zichtbaar op de 
arbeidsmarkt en in de gezondheid. Minder stress leidt weer tot meer gezondheid voor de 
deelnemers. Zie bijvoorbeeld Van der Veer en Jungmann (2018) voor de correlatie van financiële 
problemen met fysieke en psychische problemen en Jungmann en Koper (2017) gaan uitgebreid in 
op de stress door schulden en de nadelige gevolgen daarvan. De stress die ouders vanwege 
armoede ervaren heeft een grote negatieve impact op het welzijn en functioneren van zowel 
ouders als hun kinderen (De Kinderombudsman, 2017, p. 68). Instituut voor Publieke Waarden 
(2016b) geeft een voorbeeld van een gezin (moeder en drie kinderen) dat uit huis gezet wordt, en 
waar moeder drie maanden in de maatschappelijke opvang werd ondergebracht en de drie 
kinderen in drie verschillende pleeggezinnen voordat ze een nieuwe woning hadden. Ondertussen 
hebben de kids en hun moeder een behoorlijke knauw gekregen. De kinderen zullen deze periode 
zeker als stressvol en vervelend hebben ervaren en het zal hun schoolcarrière geen goed gedaan 
hebben.  
Helaas schat de literatuur geen effect van schulden en schuldgerelateerde stress op gezondheid, 
wel van stress in het algemeen op gezondheid. Daar kijken we naar en relateren we de 
stressverschijnselen in de doelgroep aan. Vervolgens schatten we het effect (omvang en duur) dat 
VONL op de stress en levenskwaliteit heeft.  
 
Het RIVM hanteert als wegingsfactor voor burn-out (overspannen, surmenage, 
aanpassingsstoornis, stress-gerelateerde stoornis) 0,187 qaly (Volksgezondheidenzorg.info, 2021a). 
Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken:  
Ten eerste heeft het RIVM in deze cijfers een aantal gerelateerde aandoeningen samengevoegd.  
Trimbos (2011; gebaseerd op Stouthard ea. 1997) geeft de volgende ziektelastgewichten:  
Angstig/nerveus: 0,14 (0,11-0,17) 
Stress/surmenage 0,14 (naar angstig/nerveus en depressieve gevoelens) 
Depressieve gevoelens 0,14 (0,09-0,19) 
Alcohol afhankelijkheid/ misbruik 0,33 (0,11-0,55) 
Angststoornis 0,56 (0,42-0,69) 
Depressieve stoornis 0,56 (0,35-0,76) 
 
Ten tweede, Stouthard ea. (1997, p. 82) zelf heeft het over milde, moderate, en severe depression. 
De wegingsfactoren zijn 0,14, 0,35, 0,76 respectievelijk. Trimbos (2011) gebruikt alleen de lage 
waarde voor wat betreft depressie. De laatste twee zijn gemiddeld genomen als depressieve 



 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Van Overleven Naar Leven 
 

Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies  24 
 
 
 

stoornis. Voor een Europese studie (van vier landen waaronder Nederland), vinden Haagsma e.a. 
(2015) iets andere, maar vergelijkbare waarden.18  
 
De waarde internationaal in de Global Burden of Disease study (Salomon e.a. 2015) voor depressive 
disorder verschillen iets, terwijl de wijze van schatten vergelijkbaar is, zie Tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Depressive disorder wegingsfactor volgens de Global Burden of Disease.  

Health state name Health state lay description Disability Weight 

Major depressive disorder, 
mild episode 

feels persistent sadness and has lost interest in 
usual activities. The person sometimes sleeps 
badly, feels tired, or has trouble concentrating 
but still manages to function in daily life with 
extra effort. 

0.145 
(0.099-0.209) 

Major depressive disorder, 
moderate episode 

has constant sadness and has lost interest in 
usual activities. The person has some difficulty 
in daily life, sleeps badly, has trouble 
concentrating, and sometimes thinks about 
harming himself (or herself). 

0.396 
(0.267-0.531) 

Major depressive disorder, 
severe episode 

has overwhelming, constant sadness and 
cannot function in daily life. The person 
sometimes loses touch with reality and wants 
to harm or kill himself (or herself). 

0.658 
(0.477-0.807) 

Bron: Salomon ea (2015). De health state lay description komt uit de Global Burden of Disease study 2017. 
http://ghdx.healthdata.org/record/ihme-data/gbd-2017-disability-weights. Data gedownload op 4 december 
2020. De waarden in de 2017 study zijn gelijk aan die in 2013 voor de depressive disorder. 

 
Eigen afleiding op basis van de standaardwaarde van de EQ-5D-5L op basis van NJi (2019) voor 
iemand die ernstig angstig of somber is (zonder belemmeringen op andere vlakken zoals niet in 
staat tot zelfzorg) geeft een QALY van 1-0,047-0,356= 0,597. 
 
LPBL (2018) schat bij een groep overlastgevers in een park in Amsterdam hun ziektelast voor en na 
interventie. De ziektelast neemt flink af, maar blijft wel bestaan (de ziektelast daalt voor de groep 
van 0,404 naar 0,189 gemiddeld). Belangrijk is dat een interventie niet alles oplost, of hoeft op te 
lossen. 
 
RIGO (2014) leidt het psychisch leed van schuldsanering af van de jaarlijkse ziektelast van 
depressiviteit in Nederland: 183 duizend QALY’s geleden door 797 duizend mensen. (Dan is 
rekenkundig een DALY dus 0.2296). Schuldsanering beschouwt RIGO als veel minder ernstig dan 
een depressie, namelijk als 10 procent hiervan.19 Merk op dat RIGO’s studie gaat over het 
voorkomen van schuldsanering door vroegtijdig problemen te signaleren. Bij VONL gaat het om de 
situatie dat de problemen zo groot zijn dat schuldsanering de enige optie is, maar dat het de 
cliënten niet meer lukt om dat voor elkaar te krijgen.  
 

 
 
18 Major depressive disorder, mild episode 0,129 
Major depressive disorder, moderate episode 0,294 
Major depressive disorder, severe episode 0,571 
19 Het RIVM heeft andere aantallen: 261.000 ziektegevallen en een wegingsfactor van 0,187 
(Volksgezondheidenzorg.info, 2021c). De getallen RIGO liggen dicht aan tegen de waarde van RIVM voor 
de groep met Stemmingsstoornissen. 
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LPBL heeft in zeker drie studies de effecten van schuldsanering geschat. Op basis van de aantallen 
betrokken huishoudens en de QALY-winst is steeds hun QALY winst per huishouden te berekenen.  
LPBL (2011a, p. 16) schat dat de aangeboden schuldhulpverleningstrajecten leiden tot 15 
huishoudens zonder financiële stress, en hier is de winst circa 3 gewonnen levensjaren. Dit is 0,2 
QALY per huishouden. LPBL (2011b, p 15) schat dat bij 170 huishoudens zonder financiële stress de 
baat van afnemende stress door financiële stabiliteit gelijk is aan circa 65 gewonnen QALY. Dit is 
0,382353 QALY per huishouden. LPBL (2012, p. 11) schat de baat van ongeveer 60 gezinnen in een 
financieel stabiele situatie op 9 QALY. Dit is een ziektelast van ongeveer 0,15.  
 
Merk op dat in de praktische toepassingen het niet altijd duidelijk is hoelang het effect van 
financiële stabiliteit beklijft en hoe de stap van individuele QALY/DALY naar waarde per gezin wordt 
gemaakt.  
 
Zinniger dagbesteding 
Naast minder stress kan VONL ook tot een zinniger dagbesteding van de huishoudens leiden. SEO 
(2016c) schat de baten van beschut werk en dagbesteding. Gemiddeld is de kwaliteit van leven van 
iemand die werkt 0,06 QALY hoger dan de kwaliteit van leven van iemand die niet werkt of geen 
dagbesteding heeft. De kwaliteit van leven van iemand die werkt in een beschutte werkplek is 
vergeleken met iemand die niet werkt of geen dagbesteding heeft 0,04 QALY hoger.20 Met een 
waarde van € 50.000 per QALY (zie volgende paragraaf) resulteert dat in een baat van € 2.000 per 
persoon per jaar waarbij dit effect optreedt. Een zinniger dagbesteding is nu niet meegenomen in 
de schattingen. Beschut werk en dagbesteding zijn vooralsnog voor nieuwe gevallen vrijwel 
onbeschikbaar, maar structureel vrijwilligerswerk kan een vergelijkbaar effect hebben op het 
welzijn ten opzichte van niet werken en thuis zijn.  
 
Tot slot 
Bij het meten van gezondheidswinst spelen allemaal ethische dilemma’s, waar hier verder niet op 
ingegaan wordt (zie oa. SWOV, 2008). 
 

4.3.2. Wat is de waarde van een qaly/daly? 
Tegenwoordig is het in maatschappelijke kosten-batenanalyses gebruikelijk om twee waarden te 
gebruiken: een lage en een hoge: € 50.000 en € 100.000 per QALY (dit is conform de Werkwijzer 
MKBA in het sociale domein: SEO, 2016a, p. 4).21  
 
SEO (2016a, p. 63 en 64) geeft tevens een uitgebreider overzicht van studies naar de waarde van 
QALY’s. Deze literatuur geeft een bredere bandbreedte dan in de werkwijzer voor MKBA’s in het 
sociale domein wordt geadviseerd. SEO (2016b, p. 24) geeft tevens aan dat de waarde QALY in 
principe niet moet variëren met de interventie, het effect van de interventie of de 
patiëntenpopulatie, behalve als er een empirische onderbouwing voor is.22 

 
 
20 LPBL (oa. 2013c p. 14 en LPBL, 2013b, p.18) neemt regelmatig ook een effect van zinvolle 
dagbesteding mee, maar onduidelijk is hoe groot zij dit effect schatten.  
21 Oudere MKBA’s hanteren vaak lagere waarden. Trimbos (2011) zag in de literatuur waarden van 
QALY’s van € 10.000 tot € 80.000. Ze kozen de meest conservatieve schatting (€ 10.000). LPBL hanteerde 
€ 20.000, zie bijvoorbeeld LPBL (2012, 2013b). Hetzelfde geldt voor RIGO (2014). 
22 Zorginstituut Nederland (2018, p. 8) gaat uit van een waarde van een QALY die afhangt van de 
gezondheidswinst. Hoe groter de gezondheidswinst hoe hoger de waarde van QALY. Bij een ziektelast 
van 0,1 tot en met 0,4 is de waarde van een QALY € 20.000. Bij een ziektelast vanaf 0,41 tot en met 0,7 
is de waarde van een QALY € 50.000. Bij een ziektelast vanaf 0,71 tot en met 1,0 is de waarde van een 
QALY € 80.000. Een hogere waarde voor een QALY bij een grotere winst heeft te maken met het fair 
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4.3.3. Conclusie 
De waarde van het RIVM (0,187) houden we ondanks alle kanttekenen hierbij aan als basiswaarde 
voor qaly voor stress door financiële problemen. Vaak wordt een deel hiervan genomen als 
uitgangswaarde voor de aanvrager van VONL. De doelgroep heeft zware financiële problemen, 
komt daar zelf niet meer uit, en ook eerdere hulpverlening leidde al niet tot verbetering. Voor de 
waarde van QALY’s nemen we € 50.000 en € 100.000 aan. 
 
Deze wegingsfactor passen we toe per aanvrager. Voor de volgende volwassene in een gezin 
nemen we aan dat stress half zo groot is. We nemen verder aan dat een kind ook lijdt onder de 
financiële stress, maar een kwart zoveel als de aanvrager. Daarnaast nemen we aan dat VONL de 
stress wel vermindert maar niet helemaal wegneemt. De aannamen voor de volwassene naast de 
aanvrager en de kinderen is een conservatieve aanname waarvoor nog geen goede onderbouwing 
is. Het effect op hun stress gelijkstellen aan het effect op de stress voor de aanvrager is volgens 
sommige lezers een logischer aanpak. Daar is hier puur uit conservatieve motieven niet voor 
gekozen. Dit is wel meegenomen in de gevoeligheidsanalyse, met uiteraard voor VONL gunstiger 
resultaten tot gevolg. SER (2017) geeft aan dat stress door armoede bij kinderen langdurige 
negatieve gevolgen kan hebben. 
 

4.4. Voorkomen huisuitzetting 
Een van de potentieel grote effecten van VONL is het voorkomen van huisuitzettingen. In de 
literatuur doen verschillende schattingen over de kosten van huisuitzettingen de ronde. De 
bandbreedte is onwerkbaar ruim, van € 5.000 tot ruim meer dan € 100.000. Daarom gaat deze 
paragraaf na hoe dit effect geschat kan worden en komt met een schatting die hier gebruikt wordt.  
 
Een paar opvallende dingen vooraf: 

• Ten eerste: de meeste kostenschattingen van huisuitzettingen gaan over de kosten voor de 
betrokken instanties. Maatschappelijk mist dan nog een grote groep: de mensen die uit hun 
huis zijn gezet zelf. Moet je die wel meenemen? Nee als het opzet is, ja als het mensen 
overkomt. Zie de discussie in paragraaf 3.2.1. We gaan hier daarom uit van ja. En ja, als het 
gaat om mensen die er part nog deel aan hebben, de kinderen van de betrokkenen. Hier gaan 
we ervan uit dat deze mensen meetellen in de samenleving. Omdat meestal alleen naar de 
instanties wordt gekeken, bespreken we die kosten eerst, en daarna die voor de betrokken 
huishoudens.  

• Ten tweede: kosten voor een huisuitzetting worden meestal per huishouden gerapporteerd. 
Logisch omdat een huishouden uit een huis wordt gezet. En onlogisch omdat een deel van de 
kosten per persoon zijn. Als er gebruik gemaakt wordt van maatschappelijke opvang of 
kinderen tijdelijk elders ondergebracht worden, dan hangen de kosten sterk af van het aantal 
personen in een huishouden.  

• Ten derde: de variatie is zo groot omdat de gezinnen/personen sterk verschillen. Om een 
variatie te noemen: sommigen vinden onderdak bij vrienden of familie, anderen komen in de 
maatschappelijke opvang terecht, weer anderen komen (tijdelijk) op straat.  

• Ten vierde: de cijfers zijn zo slecht omdat het gaat om maatschappelijke effecten: ze komen 
niet terecht bij degene die de beslissing neemt. Daardoor is er beperkte noodzaak om goede 

 
 
innings principe (zie Zorginstituut Nederland (2018) voor een bespreking van de proportional shortfall 
methode en de ethische discussies hierachter). Als we het dan over deze doelgroep hebben dan mag 
duidelijk zijn dat het lage inkomens, lage opleiding, met vaak bijkomende problemen en veel stress is. 
Dit is de groep met een relatief korte levensverwachting, waarbij ook een groter deel in slechte 
gezondheid is. Ook duurt de financiële stress in deze huishoudens (zeker zonder hulp) vaak meerdere 
jaren. 
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informatie te verzamelen. Een prijs, waarde en hoeveelheid bij een goed dat wordt verhandeld 
op een markt zijn veel makkelijker te achterhalen dan van effecten die bij anderen terecht 
komen. 

Deze studie gaat over een schatting van de baten van VONL en is niet bedoeld als een 
gedetailleerde studie naar de kosten van dakloosheid. Daarom geven de paragrafen hieronder de 
belangrijkste bevindingen uit de literatuur om op basis daarvan een (conservatieve) schatting te 
maken. Bij de weging van de literatuur is ook rekening gehouden met de bron en hoe oud een 
schatting is waarbij recentere schattingen zwaarder wegen dan oudere. 
  

4.4.1. Kosten voor betrokken instanties 
Er zijn de volgende schattingen van de kosten van huisuitzettingen: 

• De woningcorporatie is gemiddeld per huisuitzetting 7.500 euro kwijt (Eigen Kracht Centrale, 
z.d.) 

• Uitzetting uit een huurwoning kost € 6.000 per keer (Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator, 
2017)  

• Partners + Pröpper (2010) schatten de kosten van een ontruiming voor een corporatie op 
€ 6.850 (prijspeil 2010) per ontruiming als gevolg van de oninbare huur, kosten deurwaarder, 
gerechtelijke kosten, ontruimingskosten, kosten inboedelverwijdering, kosten van 
schadeherstel aan de woning en de kosten van de ondersteuning van medewerkers. Hiervan is 
€ 2.400 oninbare huur, dit loopt een wooncorporatie mis als ze ontruimen maar ook als ze niet 
ontruimen. Daarmee zijn de echte kosten € 4.450 in prijspeil 2010. Gecorrigeerd voor inflatie 
zijn de kosten dan € 5.524. 

• RIGO (2014) schat de kosten van een huisuitzetting op € 5.975. Dit bestaat uit 
ontruimingskosten (€ 1000), voorkomen mutatiekosten (€ 1.675) en € 4.300 juridische kosten 
voor de corporatie. 

• Het Instituut voor Publieke Waarden (2016, p. 32) schat de kosten van huisuitzetting voor de 
woningbouwcorporatie op € 6.000. 

• De kosten die woningcorporaties maken voor een huisuitzetting variëren van ongeveer € 5.000 
tot € 7.000 (Van Geuns e.a., 2011, P. 29). Na inflatiecorrectie is dat € 5.900 tot € 8.200. Tot slot 
gaat een ontruiming doorgaans ook samen met een afsluiting van de nutsvoorzieningen. De 
kosten hiervoor zijn te schatten op € 790,- (Van Geuns e.a., 2011). 

• LPBL (2011b, 2013a) schat de kosten per huisuitzetting op € 5.000. Dit zijn directe kosten 
(deurwaarder, verhuizers, opslag, schoonmaak, en woonklaar maken), kosten herhuisvesting 
en kosten afsluiten gas, water en elektra.  

We schatten de maatschappelijke kosten van huisuitzetting zelf op € 6.000. Dit is zonder gemiste 
huuropbrengst. Met of zonder huisuitzetting is het meeste daarvan toch verloren voor de 
woningcorporatie.  
 
Maatschappelijke opvang 

• In BN de Stem (2017) schat de directeur Ton Ringersma van woningcorporatie Stadlander de 
kosten van een huisuitzetting op € 100.000. Zijn bron is een afstudeerscriptie van William 
Dircken, die Madern (2015b) citeert. Zij grijpt terug op Aarts e.a. (2011) die de 
schuldgerelateerde kosten van een huishouden in een schuldrisicogroep in een periode van 
tien jaar op € 103.787 per huishouden schatten. Dit is dus niet een bedrag voor de kosten van 
een huisuitzetting zoals geciteerd in BN de Stem.  

• Rakers (2018) citeert dat veel van de mensen die vanwege betalingsachterstanden uit huis 
worden gezet uiteindelijk voor onderdak naar de maatschappelijke opvang gaan. De kosten 
hiervan lopen op tot wel zo’n 60.000 euro per jaar per persoon.  
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• Na een huisuitzetting lopen de kosten op van € 11.000 euro voor de inzet van welzijn, tijdelijke 
opvang e.d. tot € 100.000 voor een jaar tijdelijke opvang van een gezin (Eigen Kracht Centrale, 
z.d.). 

• Een plek maatschappelijke opvang kost € 36.500 (Instituut voor Publieke Waarden, 2019). 

• De kosten van maatschappelijke opvang zijn € 35.713 per persoon (De Argumentenfabriek, 
2020, p. 60; gebaseerd op Aarts ea. 2011 en gecorrigeerd voor inflatie). 

• RIGO (2014) baseert de vermeden kosten van maatschappelijke opvang als ontruimingen 
worden voorkomen op Aarts ea. (2011), waarin een verwacht bedrag van € 1.450 per geval van 
huisuitzetting wordt gehanteerd. Het bedrag van € 1.450 is berekend als de kosten voor de 
maatschappij van een half jaar opvang (€ 14.500) voor naar verwachting 1 op de 10 gevallen.  

• Het Instituut voor Publieke Waarden (2016, p. 32) schat als onderdeel van de kosten van 
huisuitzettingen de kosten van opvang op € 18.000 (6 maanden opvang € 100 per dag). 

• Instituut voor Publieke Waarden (2016b) geeft een voorbeeld van een gezin (moeder en drie 
kinderen) dat uit huis gezet wordt, en waar moeder drie maanden in de maatschappelijke 
opvang werd ondergebracht en de drie kinderen in drie verschillende pleeggezinnen voordat ze 
een nieuwe (laatste kans) woning hadden. Dit heeft de gemeente € 125.000 gekost. Dit is geen 
gemiddelde, maar geeft wel aan dat er flink variatie om het gemiddelde kan zitten.  

• LPBL (2011a, p. 15) schat de maatschappelijke kosten van huisuitzetting op bijna € 500.000 
voor 16 huishoudens. Dit is ruim € 30.000 per huishouden. Dit lijkt te zijn inclusief kosten van 
de huisuitzetting zelf van € 5.000. 

• LPBL (2011b, 2012, p. 11; 2013a) schat dat na een huisuitzetting ongeveer een kwart van de 
mensen een beroep doet op de Maatschappelijke Opvang. De gemiddelde verblijfsduur is 2,5 
jaar en de gemiddelde kosten € 45.000 per jaar. De verwachte kosten van maatschappelijke 
opvang na huisuitzetting zijn dan gemiddeld 0,25*2,5*€ 45.000= € 28.125. Merk op dat hierin 
huishoudens en mensen door elkaar lopen.  

• Partners + Pröpper (2010) schatten in 2010 de kosten voor maatschappelijke opvang voor 
iemand die uit huis is gezet in Eindhoven op € 34.080, dat is gecorrigeerd voor inflatie nu 
€ 40.000 (€ 80 per dag met een gemiddelde verblijfsduur van 426 dagen), daar komt nog 
begeleiding bij € 6.816, na inflatie € 8.000. Als daarna begeleid wonen wordt opgestart, kost 
dat de gemeente nog eens € 12.344, na inflatiecorrectie € 14.500. Opgeteld zijn de kosten dan 
€ 62.500.  

• De effectencalculator schat de kosten van begeleid wonen na woninguitzetting op € 50.000 per 
keer. Het verblijf in maatschappelijke opvang op € 80 per dag exclusief begeleiding en op € 100 
per dag inclusief begeleiding. Een gemiddeld verblijf in maatschappelijke opvang kost € 12.000 
per jaar (Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator, 2017). 

• Na een ontruiming krijgen huishoudens verschillende vormen van (curatieve) maatschappelijke 
ondersteuning, zoals nachtopvang, nazorg voor stabilisatie, en crisisopvang. Panteia (2014, p. 
44) schat deze kosten op € 15.730,- per huishouden (gebaseerd op Cebeon, 2011). 

• Cebeon (2011, p 16) richt zich voor het inventariseren en kwantificeren van baten op een 
viertal andere domeinen: zorg, veiligheid, werk& inkomen, en (zelfstandig) wonen. Daarbij zijn 
baten van maatschappelijke opvang-beleid gedefinieerd als vermeden kosten, in termen van 
publieke middelen, op deze andere domeinen. Dit is een beperkte definitie. Bij Cebeon (2011, 
p. 5) worden ook niet alle kosten in de analyse meegenomen, alleen de substantiële effecten. 
Effecten voor burgers en bedrijven (zoals schadeverzekeraars) blijven buiten beschouwing. 
Zoals Cebeon aangeeft zijn deze effecten wel nodig voor een goede beoordeling van het 
maatschappelijke opvangbeleid.  
Cebeon onderscheidt potentieel daklozen, feitelijk daklozen en residentieel daklozen. De groep 
potentieel daklozen is hier relevant, dit zijn gemarginaliseerde personen die zelfstandig wonen 
en een particulier huishouden voeren, maar een reëel risico op huisuitzetting kennen (naar 
schatting 60.000 personen in Nederland). Voor de groep potentieel daklozen (kwetsbaar maar 
met een eigen huis) die door MO inzet niet feitelijk dakloos wordt, berekent Cebeon (2011, pp. 
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22-24) de totale baten op € 948 miljoen. Dit wordt bereikt met een MO inzet van € 461 
miljoen. Dit is een baten/kosten verhouding van 2,06 en een baat per persoon van € 18,588, in 
bespaarde kosten op het gebied van wonen, zorg en veiligheid.  
De baten op het gebied wonen overlappen met kosten die elders hier worden besproken. 
Zonder deze vermeden kosten op gebied van wonen van € 38 miljoen dalen de vermeden 
kosten per persoon naar € 17,843. Na inflatiecorrectie is dit € 20.675. Merk op dat er veel niet 
in deze vermeden kosten zit. Zo zitten de extra MO kosten als iemand feitelijk dakloos wordt er 
niet in.23 

• Als huisuitzetting dreigt gaan maatschappelijke opvangorganisaties hulp bieden om uitzetting 
te voorkomen. Panteia (2014, p. 44) schat de kosten voor ambulante woonbegeleiding en 
beperkte ondersteuning op € 7.683,- per huishouden per jaar (gebaseerd op Cebeon, 2011). Als 
VONL niet helpt en er een escalatie met uitzetting dreigt, kan het zijn dat dergelijke 
maatschappelijke kosten worden voorkomen. Nu wordt hier aangenomen dat dit effect niet 
optreedt.  

 
De verschillen zijn groot. Voor sommige mensen zullen na huisuitzetting geen extra kosten gemaakt 
worden omdat ze niks extra kosten omdat ze geen beroep doen op ondersteuning (of ze redden 
zichzelf of ze verpieteren buiten beeld van de instanties). Dit zal een kleine minderheid zijn. Een 
meer plausibele ondergrens is voor een persoon die geen opvang nodig heeft (zelf iets huurt of 
onderdak via het netwerk regelt), maar wel maatschappelijke begeleiding nodig heeft om 
uiteindelijk weer eigen alles op orde te krijgen. Deze kosten schatten we op € 10.000. Als 
maatschappelijke opvang nodig is, lopen kosten flink op. En hoge schatting van de kosten zijn 
€ 30.000 voor de maatschappelijke opvang, en € 20.000 voor kosten in de zorg en de veiligheid: in 
totaal € 50.000.  
 
Opvang voor kinderen na uithuisplaatsing (onder toezicht van jeugdzorg) 
Het is ook mogelijk dat alleen de kinderen niet thuis kunnen wonen of dat er een huisuitzetting is in 
combinatie met dat de kinderen uithuisgeplaatst worden (onder toezicht van jeugdzorg worden 
geplaatst). Hierboven zijn de kosten per huishouden geschat. Als kinderen uithuisgeplaatst worden, 
lopen de kosten verder op. LPBL (2012, p. 11; 2013a) geeft voor het voorkomen van 
uithuisplaatsingen van kinderen aan gemiddelde kosten per residentiële opvangplaats en per 
pleeggezinplaats € 63.000 en respectievelijk € 7.000 en de gemiddelde verblijfsduur is 13 en 
respectievelijk 25 maanden. Uit cijfers van Jeugdzorg Nederland blijkt dat de uithuisplaatsingen 
ongeveer gelijkelijk zijn verdeeld over residentiële zorg en pleegzorg. Dan kost een uithuisplaatsing 
waarvan we niet weten waar de opvang is zo’n € 35.000, gecorrigeerd voor inflatie nu € 40.000. De 
Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator (2017) geeft als kosten voor uithuisplaatsing van een kind 
(excl. begeleiding/vergoeding) € 40.000 per keer. En voor de begeleiding en vergoeding voor een 
pleeggezin € 35 per dag of € 13.500 per interventie. Een lage en een hoge schatting zouden 
respectievelijk € 7.000 en € 40.000 per kind zijn. In de vijf casussen is het niet met zekerheid te 
voorspellen dat het voorkomen is, daarom is het effect conservatief niet geschat.  
 

4.4.2. Kosten voor betrokken huishoudens 
De meeste kostenschattingen van huisuitzetting gaan over de kosten van instanties die of de 
huisuitzetting regelen of de ergste ellende voor de mensen die uit huis worden gezet opvangen. 

 
 
23 Dit is mogelijk een flinke onderschatting. Het Cebeon onderzoek is samen met Regioplan uitgevoerd. 
Regioplan citeerde het later als “als door het voorkomen van een huisuitzetting ervoor wordt gezorgd 
dat iemand niet in maatschappelijke opvang terechtkomt, dit een kostenbesparing oplevert van € 
45.360 op de domeinen zorg en veiligheid”. (Van Geuns ea., 2011, p. 29). Op basis van de originele 
publicatie snap ik deze afleiding niet en houd ik conservatief de laagste waarde aan.  
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Wat er bij kosten van huisuitzetting nooit wordt meegenomen zijn de kosten voor de mensen zelf, 
de stress, de moeite, het minder kunnen werken, de extra kosten om weer onder dak te komen. 
Deze mensen zijn echter ook onderdeel van de maatschappij en hun kosten en baten tellen dus ook 
mee bij een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Tenzij het gaat om illegaal/onethisch gedrag. 
Echter de vraag is of sociaal in de problemen komen een gevolg is van onethisch handelen of 
illegaal gedrag, of dat er sprake is van onmacht, onvoldoende vaardigheden en kennis en pech. Het 
lijkt vooral het laatste te zijn. Dus tenzij er duidelijk sprake is van bewust niet betalen, of onethisch 
gedrag, nemen we de baten voor de mensen zelf mee. 
 
Waar hebben we het dan over: 

• Geluk en gezondheid: uit huis gezet worden en zonder huisvestiging zijn, als gezin uit elkaar 
moeten, is erg stressvol. Dit leidt tot verlies aan qaly. Het Europees Comité voor Sociale 
Rechten heeft ook duidelijk gezegd dat mensen die dakloos zijn een serieus risico lopen om te 
worden aangetast in hun integriteit. Hun gezondheid verslechtert snel en de afstand tot de 
arbeidsmarkt groeit.24 

• Mindere scholing voor kinderen en daardoor mindere arbeidsmarktkansen.  

• Minder kansen op de arbeidsmarkt. 

• Out of pocket kosten: als er weer een huis is, moet het ingericht worden. 
• Schulden worden er niet kleiner op. 

  
De kosten voor de arbeidsmarkt en scholing bespreken we separaat. Voor wat betreft de 
arbeidsmarkt gaat dit rapport ervan uit dat de doelgroep van VONL zo ver van de arbeidsmarkt af 
staat, dan een verdere verslechtering niet veel meer uitmaakt, tenzij in een casus aanleiding is om 
dat anders in te schatten. De extra kosten schatten we bij gebrek aan bronnen op € 0. Al is dit zeker 
te conservatief geschat. 
Qua gezondheid nemen we dakloosheid mee als gelijk aan een jaar verlies gelijk aan depressie: 
0,187 qaly per persoon. Bij qaly waarden van € 50.000 en € 100.000 en de aanname dat dit 
gezondheidsverlies gemiddeld een jaar duurt, is de schade van een huisuitzetting: € 9.350 tot 
€ 18.700 per volwassene en de helft per kind. 
 

4.4.3. Kosten voor andere huurders 
Achter deze kostenschattingen zit nog een belangrijke aanname, namelijk dat het voorkomen van 
een huisuitzetting niet leidt tot problemen elders. Woningen zijn schaars, wachttijden in de sociale 
huursector in Amsterdam lopen op tot tien jaar en meer.25 Als een huishouden of persoon niet 
wordt uitgezet, dan komt er dus geen woning vrij waar een ander behoefte aan heeft. Het 
inschatten van de waarde van de woning voor deze persoon is lastig, als is het maar omdat dit om 
een gemiddelde gaat voor alle woningzoekers. Dit wordt vaak niet meegenomen, dan is impliciet 
de waardering nul. Een alternatief is een waarde op de kale huur als consumentensurplus te 
schatten. In de sociale huur is kale huur maximaal € 752 per maand, op jaarbasis is dit € 9.024. 
Gezien het grote belang van wonen voor het menselijk bestaan, ligt een hoge waarde voor de 
hand. Alternatieven van een sociale huurwoning zijn vaak duurder, bijvoorbeeld huren op de vrije 
sector markt, of veel minder aantrekkelijk, bij vrienden intrekken of heel klein huren. Daarom is 
een consumentensurplus van 50% hier gebruikt: € 4.500. Met als aanname dat het een jaar duurt 
voor het oorspronkelijke huishouden weer een huis heeft en zo lang is er dus extra woonruimte.  
 

 
 
24 https://www.groene.nl/artikel/zelfredzaam-zonder-dak 
25 Niet alle inschrijfduur reageren mensen ook actief op een sociale huurwoning. Deels schrijven mensen 
zich snel in om wachttijd op te bouwen, en deels weten mensen ook dat meteen reageren geen zin 
heeft (ook als ze een woning zoeken) omdat ze toch geen kans maken op die woning.  
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4.4.4. Kosten voor vrienden en familie  
Iemand die uit huis gezet wordt en niet naar de maatschappelijke opvang gaat, maar onderdak bij 
vrienden en familie vindt, zorgt ook voor maatschappelijke kosten. Immers die vrienden en familie 
geven die persoon onderdak om erger te voorkomen, niet omdat het zo fijn is om samen te wonen 
(anders hadden ze daar zonder huisuitzetting wel toe besloten). Het kan hun geld kosten 
(eventueel een korting op hun uitkering in verband met de kostendelersnorm), en het kost hun 
woongenot. Ze hebben er niet voor gekozen anders dan onder grote druk. En dit blijkt ook uit het 
feit dat mensen die het van onderdak bij vrienden en familie moeten hebben, vaak moeten 
verkassen en het na verloop van tijd niet meer lukt om onderdak te krijgen in het eigen netwerk. 
Deze baat van het voorkomen van een huisuitzetting nemen we niet mee.  
 

4.4.5. Conclusie 
Op basis van bovenstaande literatuur komen we tot onderstaande schattingen: 

Kosten corporatie huisuitzetting € 6.000  
Kosten maatschappelijke opvang € 10.000 tot € 50.000 per huishouden 
Kosten opvang uithuisplaatsing: € 7.000 tot € 40.000 per kind 
Kosten bewoners zelf: € 9.350 tot € 18.700 per volwassene en de helft per kind 
Baat potentiële huurders: € 4.500 
Kosten voor familie en vrienden: onbekend 

 

4.5. Extra productie door meer werk of productievere werknemers 
Mensen met schuldenproblemen werken vaak minder of minder goed dan mensen zonder 
schuldenproblemen. De causaliteit kan twee kanten op lopen: (i) door te werken hebben mensen 
meer geld en dus minder schuldenproblemen (wat helaas niet wil zeggen dat mensen met werk 
geen (problematische) schulden hebben). (ii) Door schuldenproblemen lukt concentreren minder 
goed26, lukt een baan vinden of houden minder goed, en dus werken ze minder.27 Hier is de tweede 
causaliteit van belang en dan in de relatie minder schuldenproblematiek en daardoor meer gaan 
werken. Dit komt bij weinig deelnemers aan VONL voor, vaak is de afstand tot de arbeidsmarkt 
groot. In 13 van de 85 casussen komt het inkomen uit loon. Daar waar het wel voorkomt heeft het 
snel een groot effect. Hier kijken we alleen naar het effect van meer werken.  
 
Als door hulp iemand gaat werken, levert dat de extra productie van die persoon op. Dit is het extra 
loon, maar ook de extra werkgeverslasten die de werkgever betaalt plus een eventuele winst die de 
ondernemer maakt. Deze laatste wordt meestal op nul verondersteld. 
 
Hierbij zijn twee dingen van belang. Ten eerste: hoe werkt de arbeidsmarkt? Extra aanbod van 
mensen die willen werken, leidt op korte termijn niet tot meer banen. De arbeidsmarkt moet zich 
aanpassen naar een nieuw evenwicht. Hoe snel het evenwicht op de arbeidsmarkt herstelt, hangt 
van veel dingen af zoals de staat van de economie, hoe efficiënt zoeken naar werk gaat, 
enzovoorts. SEO (2016a, p. 44) geeft een schema voor de aanpassing van korte naar lange termijn 
effecten op de arbeidsmarkt (zie Tabel 4.4). Dus iemand die gaat werken heeft het eerste jaar wel 
inkomen, maar iemand anders is dat verloren (er zijn niet meer banen) en de welvaartswinst is nul. 

 
 
26 Trimbos (2011, p. 35) heeft een schatting van productiviteitsverlies van mensen met een baan door 
stress, depressief gevoel en angstig/nerveus. 
27 Als een bijstandsgerechtigde gebruik maakt van schuldhulpverlening dan is de uitkeringsduur vier tot 
twaalf maanden korter, dan wanneer iemand niet aan zijn schuldenproblematiek werkt (Van Geuns e.a., 
2011). Houwing en Guiaux (2015) vinden dat de uitstroom naar werk afneemt wanneer er beslag ligt op 
de uitkering: bij Wajongers met 50% en bij de WGA-uitkering met 12%. 
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In het jaar erna is er een halve baan extra gecreëerd en is de welvaartswinst 50% van de 
productiviteit van degene die is gaan werken. Dit lijkt gezien de kleine aantallen een strikte 
aanname, die we hier conservatief toch volgen.  
 
Tabel 4.4 Hoeveel van extra arbeidsaanbod is ook extra productie.  

Jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 0% 50% 70% 80% 86% 91% 95% 98% 100% 

 
Ten tweede: wat is het loon per werkende om mee rekening te houden (als het niet bekend is)? In 
2016 was het gemiddelde bruto jaarloon van een voltijd werknemer gelijk aan € 45.330 en de 
totale bruto loonkosten van een voltijd werknemer € 59.100. Het verschil daartussen zijn de 
werkgeverslasten, die dus 30,3 procent van het brutoloon bedragen.28 De VONL doelgroep zal 
gemiddeld genomen niet gemiddeld verdienen, we houden hier het minimumloon (inclusief 
vakantiegeld) aan: € 20.160. Inclusief werkgeverslasten (hetzelfde percentage als hierboven) is dit € 
24.192. Verder gaan we er op basis van CBS-gegevens van uit dat een Nederlander die werkt 
gemiddeld 75% van fulltime werkt. 
 
Volgens de gangbare richtlijnen moet dan nog een aftrek worden gedaan voor het feit dat als 
iemand gaat werken hij vrije tijd verliest (SEO, 2016a).29 We volgen deze aanwijzing van de 
werkwijzer MKBA’s in het sociale domein, al lijkt deze hier wel erg negatief. Immers in de twee 
casussen waar we extra arbeid meenemen, heeft diegene die gaat werken de eerste drie jaar geen 
extra inkomsten, want alles gaat naar de schuldeisers dan wel leidt tot een lagere uitkering. En als 
iemand gaat werken, vergroot dit ook de kwaliteit van leven, zie de evaluatie van beschut werk 
door SEO (21016c). 
 
Box 4.1 illustreert de arbeidsmarktbaten met een cijfervoorbeeld 
 
Box 4.1 Arbeidsmarktbaten cijfermatig geïllustreerd.  

In dit voorbeeld illustreren we de arbeidsmarkt effecten van iemand die door VONL gaat werken. 
In de tabel staan de kosten en baten voor de eerste 5 jaar na VONL en in de laatste kolom staat 
het totaal per rij. Het totaal is de Netto Contante Waarde waarbij effecten die verder in de 
toekomst liggen minder meetellen door verdiscontering.  
 
Aangenomen is dat hij direct na VONL gaat werken (dus nog niet tijdens de looptijd van VONL) 
en dat daarna blijft doen en dat hij zonder VONL niet zou zijn gaan werken. Hij werkt tegen 
minimumloon. Dus hij produceert € 24.000 per jaar (rij 1), € 4.000 hiervan zijn werkgeverslasten 
(rij 10) en € 20.000 is brutoloon (rij 6). De werker betaalt hier vervolgens 20% belasting over: € 
4.000 (rij 7). Rij 8 geeft weer wat een werker aan nettoloon ontvangt.  
 
Er zijn niet meteen extra baten op de arbeidsmarkt, er moet eerst een extra arbeidsplaats 
worden gecreëerd. Het eerst jaar verdringt iemand die gaat werken een ander 100%, het tweede 
jaar 50%, het derde jaar is de extra arbeidsplaats er voor 70% (rij 2). Rij 3 laat de extra productie 
zien en rij 4 de verloren productie elders. Extra productie (rij 3) en verdrongen productie (rij 4) 
tellen op tot de productie van de extra werker (rij 1). Rij 5 geeft de extra belastingopbrengsten 
voor de overheid (20% over de extra productie min werkgeverslasten van 20%). 
 

 
 
28 Bron: CBS Statline. Dit zijn de meest actuele cijfers die SEO (2016a, p. 57) geeft over 2012. 
29 Waardering voor de opgegeven vrije tijd = 70% × ([(1 – belastingtarief) × brutoloon] + sociale 
premies). 70% is een correctie voor het feit dat niet alle extra arbeid marginaal is. Voor het 
belastingtarief voor een werkloze die gaat werken, wordt 20% geadviseerd (SEO 2016a, pp. 58-59). 
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Om uit te rekenen hoeveel iemand erop vooruit gaat door te werken is het verder nodig om een 
aanname over de schuldenregeling te maken. We nemen hier aan dat hij eerst een uitkering had 
die hij, omdat hij gaat werken, niet meer ontvangt (rij 13). Dit is voor de overheid een gelijke 
besparing. Aangenomen is dat hij de eerste drie jaar dat hij werkt in een schuldenregeling zit 
waardoor alles wat hij boven de oude uitkering verdient aan zijn schuldeisers betaalt (rij 9).  
 
Rij 11 geeft weer hoeveel de waarde is van de verloren vrije tijd van iemand die door VONL gaat 
werken. Rij 12 geeft de waarde van iemand die door VONL tijdelijk werkloos is (verdrongen) aan 
vrije tijd wint. De waarde van vrije tijd wordt volgens de formule uit voetnoot 29 berekend over 
het loon. In de praktijk is het niet altijd zo dat iemand in loon erop vooruitgaat: uitkeringen dalen 
of stoppen als iemand gaat werken. Hierdoor ontstaat het rare effect dat als iemand gaat 
werken door VONL, hij er op achteruit gaat. In dit voorbeeld ontvangt hij over 5 jaar netto 62 (rij 
8), 18 sociale premies (rij 10) (voor de werker van waarde als verzekering) en hij gaat er € 64.000 
in verloren vrije tijd op achteruit (rij 11) en zijn uitkering wordt gekort voor € 55.000 (rij 13). Het 
saldo voor hem is een welvaartseffect van - € 57.000 in de eerste 5 jaar na VONL. Tegelijkertijd 
daalt zijn stress flink, dit is elders opgenomen.  
 
Het netto welvaartseffect van iemand die is gaan werken tegen minimumloon is de eerste 5 jaar 
maar € 25.000. Zijn productie is groter, maar er gaat elders productie verloren en hij verliest veel 
vrije tijd. 
 
Toch lijkt deze uitkomst en de waarde van vrije tijd wel erg negatief door (i) dat de waarde van 
vrije tijd over het loon is berekend zonder rekening te houden met het aflossen van schulden die 
anders niet worden afgelost en de verloren uitkering en doordat (ii) er geen rekening is 
gehouden met de eigenwaarde die mensen kunnen ontlenen aan werken in plaats van werkloos 
zijn. Ondanks deze kritiek is vastgehouden aan deze aanpak zoals staat in de werkwijze MKBA in 
het Sociaal Domein omdat het een (te) conservatieve aanpak is.  
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Tabel Effect van iemand die door VONL gaat werken tegen minimumloon (bedragen × € 1.000)  

Jaren na VONL 
1 jaar 
erna 2 3 4 5 

Totaal 
NCW 

1. productie van de 
extra werker 

24 24 24 24 24 110 

2. verdringing op de 
arbeidsmarkt 

0 50% 70% 80% 86% 
 

3. extra productie 0 12 16,8 19,2 20,64 62 

4. verloren productie 
elders 

24 12 7,2 4,8 3,36 -48 

5. extra 
belastinginkomsten  

0 2 2,8 3,2 3,44 10 

6. voor de werker voor 
belasting 

20 20 20 20 20 92 

7. belasting te betalen 
door de werker 

4 4 4 4 4 18 

8. netto voor de 
werker 

12 12 12 16 16 62 

9. schuldenregeling 4 4 4 
  

11 

10. werkgeverslasten 
(sociale premies) 

4 4 4 4 4 18 

11. waarde vrije tijd -14 -14 -14 -14 -14 -64 

12. waarde vrije tijd 
persoon verdrongen 
op de arbeidsmarkt 

14 7 4,2 2,8 1,96 28 

13. uitkering van de 
werker 

-12 -12 -12 -12 -12 -55 

       
 

 
 

4.6. Betere schoolcarrière voor betrokken kinderen 
Kinderen hebben last van de stress van ouders, hebben last van stress door te weinig leefgeld en 
hebben last van een huisuitzetting. Naar school gaan, of daar geconcentreerd meedoen is een 
probleem. Aandacht van de ouders, hulp of begeleiding bij school of naschoolse activiteiten is een 
probleem. Ook kan het dat als ouders vastlopen en geen vertrouwen in het systeem hebben dat 
het niet lukt om hulp bijschool of naschoolse activiteiten te regelen. Zowel de cognitieve als de 
sociale vaardigheden die later nodig zijn, kunnen hierdoor later of niet (minder) aangeleerd 
worden. Het gevolg is vertraging met gaan werken omdat een extra jaar scholing nodig is om 
hetzelfde niveau te halen, of op een lager niveau de arbeidsmarkt betreden. Beide effecten kunnen 
optreden: 

• Een jaar later gaan werken waarderen we tegen een maatschappelijke kost van een 
minimumloon plus werkgeverslasten gedurende een jaar: voor 2020 is dat € 20.160 plus 20% 
werkgeverslasten: € 24.192. Dit is een ruwe benadering: eigenlijk moeten toekomstige 
waarden verdisconteerd worden naar huidige waarden, zou je het bedrag moeten verhogen 
met toekomstige stijgingen van het minimumloon en is het minimumloon een ondergrens van 
wat iemand misloopt door een jaar later te gaan werken (het aanvangsloon kan al hoger liggen 
en alle eventueel periodieke verhogingen komen later), de kosten van een jaar extra onderwijs 
zitten hier nog niet in. Het lijkt daarom een conservatieve aanname.  
De vraag is natuurlijk hoe groot de kans is op een jaar studievertraging, of eigenlijk hoeveel 
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groter de kans is op een jaar vertraging met VONL dan zonder. Hier is geen effectmeting van, 
daarom twee schattingen:  
- Als VONL een huisuitzetting voorkomt dan is er een 5% grotere kans dat een kind uit dat 

huishouden zonder VONL een studievertraging zou oplopen. (We nemen alleen kinderen 
jonger dan 18 mee en alleen gevallen waarvan het zeker is dat zonder VONL een 
huisuitzetting was geweest). 

- Voor kinderen waar geen uitzetting dreigde, schatten we deze kans op: 1 % groter zonder 
VONL. 

• Het effect van zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt betreden, schatten we op € 81.000. Dit 
is in navolging van LPBL (2011a, p. 14) die in de analyse van 1-gezin-1-plan dit effect heeft 
meegenomen. Ze schatten dat een kind dat een startkwalificatie haalt een baat van ± € 70.000 
levert. Het grootste deel (bijna € 60.000) bestaat uit een hoger loon op lange termijn wanneer 
dit kind de arbeidsmarkt betreedt. De overige baten zijn voorkomen maatschappelijke kosten 
van bijvoorbeeld alternatieve scholingstrajecten of uitkeringen. Voor inflatie gecorrigeerd gaat 
het nu om € 81.000. 
De vraag is hoe groot het effect is van VONL op de kans van schooluitval ten opzichte van 
normale uitval. In Nederland valt ongeveer 2 procent van de leerlingen die in een jaar start uit 
zonder startkwalificatie. In Amsterdam ligt het percentage hoger met 3%.30 Een deel van deze 
uitval zal uiteindelijk alsnog een startkwalificatie halen. Gezien de doelgroep lijkt een hogere 
kans op uitval dan gemiddeld waarschijnlijk. VONL verkleint deze kans, is de aanname. 
- Als een huisuitzetting is voorkomen, schatten we dat bij 2 procentpunt van de betrokken 

kinderen schooluitval is voorkomen. 
- Voor kinderen waar geen huisuitzetting dreigde, schatten we dat VONL de kans op uitval 

met 1 procentpunt verkleint.  
 
Een andere manier om gevoel te krijgen voor het effect van moeten verhuizen, is door te kijken 
naar de effecten van de corona lockdown op leerontwikkeling. Teunissen e.a. (2021) geven een 
overzicht van de literatuur over het effect van schoolsluiting op leerprestaties en later inkomen 
(naar aanleiding van de lock down). Ze vinden grote effecten van onderwijs op toekomstig 
inkomen. Ze citeren de Wereldbank die het empirisch gegeven aanhaalt dat één jaar meer 
onderwijs resulteert in een acht tot tien procent hoger toekomstig inkomen. Teunissen e.a. 
vertalen een twee maanden durende lock down daarmee naar een toekomstig inkomensverlies van 
2 procent. De OESO komt met dezelfde aanname voor een vier maanden durende onderbreking op 
een inkomsteneffect van 2,5 tot 4 procent. Op macroniveau leidt dit tot een BBP dat op termijn 1,5 
procent lager is. De netto contante waarde hiervan zou oplopen tot circa 69 procent van het 
huidige bbp. Merk op dat er een verschil is tussen een lock down en individuele kinderen die niet 
(effectief) naar school gaan. Als de hele klas een achterstand moet inhalen is dat makkelijker dan 
wanneer een individuele leerling afwijkt van het algemene patroon. Dit zou een hogere schatting 
rechtvaardigen.  
 

4.7. Schuldhulpverlening (begonnen of vermeden) 
Bij een deel van de casussen is schuldhulpverlening in gang gezet en bij een ander deel van de 
casussen is armoede voorkomen, dit vermijdt dat op termijn waarschijnlijk schuldhulpverlening 
nodig is.  
 
IPW (2016a, p. 30) schat de baten van het starten met schuldhulpverlening op € 5000. Dit doen ze 
op basis van Aarts e.a. (2011) die zelf een bandbreedte van € 5.000 tot € 15.000 hanteren. IPW 

 
 
30 https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-
studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten 
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pakt dus voorzichtigheidshalve de onderkant van de bandbreedte. IPW (2016a, P. 29) geeft verder 
als baat van het voorkomen van schuldhulpverlening doordat de financiën op orde zijn een baat 
van € 1.500, dit zijn de kosten van schuldhulpverlening gedurende een jaar. De 
Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator (2017) geeft ook € 1.500 als kosten van 
schuldhulpverlening per jaar. 
 
Madern (2015b) schat op basis van Aarts e.a. de schuld gerelateerde kosten van een huishouden in 
een schuldrisicogroep in een periode van tien jaar op € 103.787 per huishouden. Hiervan komt 
volgens Aarts e.a. (2011) 52% voor rekening van de gemeente, 2% komt ten laste van de 
crediteuren, de rest zijn kosten voor de rest van de maatschappij. 
 
Dat is wel optimistisch.  Een MKBA van schuldhulpverlening en een MKBA van een project dat toe 
leidt naar schuldhulpverlening zou je bij elkaar op moeten kunnen tellen zonder (heel grote) 
overlap te krijgen. Een deel van de baten van schuldhulpverlening worden al meegenomen 
(bijvoorbeeld de voorkomen huisuitzettingen). Daarom nemen we hier wel een baat mee, maar 
gaan aan de onderkant zitten. 
 
Als er sprake is van schuldhulpverlening gaan we uit van baten van € 1.000 (pessimistische) tot € 
3.000 (optimistische schatting). Als er schuldhulpverlening wordt voorkomen, omdat er armoede 
wordt voorkomen, gaan we ervan uit dat er een tot drie jaar kosten van schuldhulpverlening 
worden voorkomen, maar dat schuldhulpverlening anders in de helft van de gevallen nodig zou zijn 
(€ 750 tot € 2.250). 
 

4.8. Overlast en criminaliteit 
In een aantal gevallen zorgt de interventie van VONL ervoor dat de overlast en de onveiligheid in de 
buurt afneemt. Kwantificering en waardering zijn lastig. Panteia (2014, p. 43) geeft aan dat een 
penibele financiële situatie bij zo’n 29% van de huishoudens tot een toename van (licht) criminele 
activiteiten leidt. Op de langere termijn zorgt het stabiliseren van de schuldsituaties ook tot een 
vermindering van de criminaliteit. Conservatief geschat leidt een schuldstabilisatie tot een totaal 
aan bespaarde kosten van € 2.467, -. Dit is waarschijnlijk een onderschatting. Merk op dat dit weer 
teruggrijpt op een wat oudere bron, waardoor niet precies duidelijk is of het nog actueel is. 
Belangrijker nog: er is potentieel een overlap met de vermeden kosten van politie als een 
huisuitzetting wordt voorkomen.  
 
SEO (2007, p. viii)31 schat voor een tiental delicttypen de maatschappelijke kosten. Hierbij zijn 
schattingen meegenomen voor de schade, productieverlies, medische kosten, leed, opsporing en 
preventie, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging en ondersteuning. De tabel hieronder geeft de 
voor inflatie gecorrigeerde gemiddelden voor een aantal delicttypen weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
31 Een recentere bron ontbreekt. 
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Tabel 4.5 Kosten van delicten gepleegd in 2005, per delict, in euro’s.  

 Totaal (afgerond) 2005 Totaal (afgerond) 2020 

Zedendelicten 2.574 3.274 
Vermogensdelicten 1.413 1.798 
Mishandeling 5.518 7.020 
Bedreiging 2.652 3.374 
Vernieling, openbare orde 733 932 
Economische delicten 549 698 

Bron: Groot e.a. (2007, viii), en inflatie volgens CBS statline tussen 2005 en 2020 (27%). 

 
Wederom een oudere bron als basis, tegelijk is het lastig om een effectschatting te maken (van hoe 
vaak welk delict is voorkomen). 32 
 
Gezien de moeilijkheid om binnen deze MKBA een goede schatting te maken van de voorkomen 
criminaliteit, nemen we dit effect hier niet mee, tenzij er in een casus directe aanleiding toe is.  
 

4.9. Overige effecten 
Het is onwaarschijnlijk dat bij zo’n breed programma en grote diversiteit aan deelnemers alle 
effecten hierboven beschreven zijn. Hopelijk wel de belangrijkste.  
 
Niet meegenomen is bijvoorbeeld het versterken van het eigen netwerk, doordat cliënten meer 
mensen kunnen en durven aanspreken. IPW (2016) neemt het versterken van het eigen netwerk 
mee tegen € 3.200. Dit zijn niet de baten, maar de vermeden kosten waar anders een Eigen Kracht 
conferentie zou worden ingezet (kosten tussen de € 1.900 en € 4500). 
 
Zo is niet uit te sluiten dat VONL bijvoorbeeld een medische behandeling (bv GGZ) voorkomen 
heeft door in die casus genoeg steun te bieden. (LPBL (2011a, p. 14) schat de kosten van extra ggz 
behandelingen als deze worden voorkomen.) Ook is niks meegenomen over overlast in de buurt.  
 
Deze effecten konden niet aangetoond worden binnen het kader van dit onderzoek. Dat komt 
omdat ze diffuus zijn en lang niet bij iedere casus voorkomen. Het zijn ook niet de baten die het 
doel van VONL zijn. Daarom is de verwachting dat deze effecten klein zijn, en praktisch gezien heeft 
het weglaten geen effect voor de conclusie (het zou hooguit het batig saldo in de volgende 
hoofdstukken vergroten).  
 
Ook nemen we geen effecten mee voor andere casussen omdat er via het netwerken op andere 
plekken anders tegen huishoudens met problemen wordt aangekeken. 
 
 

  

 
 
32 De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator (2017) geeft als kosten voor een klacht bij een 
woningcorporatie € 300 per keer, de kosten van een bedreiging als € 2.700 per delict en een 
vermogensdelict (diefstal, heling, afpersing) kost € 1.400 per delict. Deze waarden komen sterk overeen 
met de waarden van Groot ea. (2007) zonder inflatiecorrectie. 
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5. Maatschappelijke kosten en baten voor vijf casussen in detail  
 
In dit hoofdstuk wordt voor 5 casussen beschreven wat er tijdens VONL gedaan is en wat de 
effecten waren en worden deze effecten gewaardeerd.  
 

5.1. Het verhaal van A 
 
Korte beschrijving van de casus  
A. is midden 30 en werkzaam met wisselende diensten. Hij is getrouwd en woont met zijn twee 
kinderen in een kleine tweekamerwoning die alleen bereikbaar is met een hoge trap. In augustus 
zoekt A. hulp voor zijn financiële problemen. Hij houdt zijn administratie zelf goed bij, maar hij 
komt er niet meer uit. Hij had zo’n 20 schuldeisers met wie hij de nodige regelingen had getroffen, 
maar het lukte niet meer om alle ballen in de lucht te houden. Er werd nu gedreigd met 
beslaglegging. Hij heeft te maken met incassobureaus en deurwaarders en zijn beslagvrije voet is 
niet goed berekend. Net voor de hulpvraag was hij bijna uit huis gezet, dit heeft hij met behulp van 
de werkgever voorkomen. Eerder heeft A. aangeklopt bij de reguliere schuldhulpverlening van 
SEZO. Dat contact verliep echter niet zo soepel, omdat hij bij een aantal afspraken niet kwam 
opdagen waardoor zijn dossier volgens procedure werd gesloten. Hij had afgezegd om in te kunnen 
vallen voor een zieke collega. Werk komt altijd op de eerste plaats voor hem. Hij leidt aan een 
chronische ziekte die bewegen soms bemoeilijkt. Hij is een harde werker en maakt een adequate 
indruk. Hij geeft echter aan veel last te hebben van stress.  
 

• In de 18 maanden die daarop volgden, heeft VONL diverse acties ondernomen: Met een 
schuldeiser die dreigde met beslaglegging werd uitstel van betaling aangevraagd en een 
aflossingsregeling getroffen.  

• Het team heeft in twee ochtenden de administratie op orde gebracht en een begin gemaakt 
met het dossier. A. leverde papieren aan en er was een tijdlang intensief contact: dagelijks, via 
de mail, Whatsapp of telefonisch. Vaste afspraken waren niet handig in verband met het werk 
met wisselende tijden. De digitale communicatie verliep soepel. Er was altijd iemand 
bereikbaar om snel te kunnen handelen en stress te voorkomen. Het team nam de contacten 
met de 20 schuldeisers over. Ook is contact geweest met een deurwaarder die de auto mee 
wilde nemen, maar dat na overleg niet deed. Dit hele proces heeft vier maanden geduurd.  

• Na twee maanden stel het team voor om in budgetbeheer te gaan. Zoals in deze situatie vaak 
voorkomt, was A. eerst erg terughoudend om de financiën uit handen te geven. Kort daarna 
gaf hij toch toestemming, waarop hij met spoed werd aangemeld. Dit verliep snel dankzij de 
korte lijntjes van de tandem met de uitvoerders van het budgetbeheer. Na twee weken was 
het voor elkaar. Hij kreeg 105,- euro leefgeld per week. Die korte lijntjes van het team met de 
uitvoerders van budgetbeheer kwamen wel goed van pas, want op een gegeven moment 
ontving A. geen leefgeld, terwijl hij wel salaris had ontvangen. Dankzij de tandem kon dit snel 
verholpen worden. Hij had toestemming aan de tandem gegeven om snel betalingen te 
verrichten als dat nodig was (de tandem was handelingsbevoegd). Het hiervoor noodzakelijke 
vertrouwen was groot. 

• Maand drie dreigde wederom een huisuitzetting. Een eerdere dreigende uitzetting had hij met 
een financieel begeleider en geld lenen van zijn werkgever zelf weten te voorkomen. Nu is A. 
samen met de tandem naar de rechtbank gegaan, waar bleek dat de zitting waar vonnis zou 
worden gewezen toch niet door ging. De tandem heeft daarna met de schuldeiser gebeld om 
aan te geven dat ze met hem bezig waren en dat hij in budgetbeheer zat. Daarop werd de hele 
huisuitzetting afgeblazen.  

• Maand 4 is de tandem bij A. thuis op bezoek geweest. Hij woont met zijn gezin op een veel te 
kleine woning die alleen met een lange trap bereikbaar is. Hierop zijn ze met hem naar het 
Sociaal Loket geweest van de gemeente om voor hem een andere woning te regelen, wat niet 
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lukte. Door zijn ziekte kan hij moeilijk traplopen. Bovendien is de woning te klein voor een heel 
gezin.  

• Maand 6 hebben A. en de tandem een aanvraag tot minnelijke schuldsaneringstraject met 
saneringskrediet ingediend bij de gemeentelijke kredietbank.  

• Maand 8 heeft de tandem verhuiskostenvergoeding (via WMO) aangevraagd op medische 
gronden. Een arts heeft hiertoe een toezegging gedaan. Op grond hiervan krijgt A. een hogere 
status qua urgentie. Zodra die toezegging binnen is, gaan ze de woningbouwvereniging 
benaderen. Daar heeft de tandem goede contacten mee.  

• Maand 11 is het minnelijke schuldsaneringstraject afgewezen. A. en de tandem hebben een 
WSNP-aanvraag ingediend.  

• Maand 15 is een grotere sociale huurwoning op de begane grond aangeboden aan A.  

• Maand 18 is de WSNP goedgekeurd (het schuldentraject heeft een jaar geduurd).  
 
Resultaten: Wat is anders met VONL dan zonder VONL  

Duidelijk is dat een aantal dingen anders is met VONL dan zonder VONL: 

• Schuldenregeling. Het schuldhulpverleningstraject zou hoogstwaarschijnlijk gestrand zijn. Een 
minnelijke regeling werd afgewezen door een deel van de schuldeisers. Met VONL is de situatie 
gestabiliseerd en beslaglegging voorkomen. De tandem wist hem over te halen tot 
budgetbeheer, dat vervolgens werd gestart zodat de geldproblemen niet verder opliepen en 
geen nieuwe achterstanden zouden ontstaan. Voor afspraken met schuldhulpverlening moeten 
mensen vaak lang wachten en die tijd was er niet voor de dreigende huisuitzetting. Bij een 
dreigende huisuitzetting moet ook de gemeente snel handelen om de uitzetting te voorkomen, 
echter er moesten zoveel rekeningen worden uitgeplozen dat dat de gemeente binnen de 
bestaande kaders niet tijdig was gelukt. Ook lukte het A. door omstandigheden niet om alle 
afspraken na te komen. Zonder VONL was een schuldenregeling niet gelukt; hij had geen 
overzicht meer van zijn financiën. Bij een huisuitzetting had hij waarschijnlijk andere 
huisvesting gevonden, maar tegen veel hogere kosten. De schulden waren dan verder 
geëscaleerd.  

• Stress.  
- A. had stress en kwam daardoor niet meer uit zijn financiën, maar kon nog wel functioneren 

in de zin van werken. Of dat ook zodanig functioneren is dat hij goed voor zijn kinderen kon 
zorgen, is onbekend. Gedurende dit traject daalde de stress bij A., maar was die nog niet 
helemaal weg. 

- A.’s vrouw had waarschijnlijk ook last van stress, net als zijn kinderen. Van vrouw en 
kinderen wordt niet uitgewerkt wat het effect van de schuldensituatie was op hun stress.  

- Stress heeft vaak een negatief effect op ziekte, zeker bij de betreffende ziekte. 

• Woonruimte 
- Er stond een ontruiming voor de deur, er was al een aantal voorkomen. A. liep al eerder bij 

SEZO, die collega was financieel stabiliseren niet gelukt. Die ontruiming en een latere 
dreiging zijn voorkomen. Aangenomen is dat de huisuitzetting die maand twee werd 
aangekondigd wel doorgegaan zou zijn, omdat het niet aannemelijk is dat hij het geld 
ergens had weten te vinden, zijn werkgever had namelijk al twee keer geholpen. Het 
Amsterdamse beleid heeft de afgelopen jaren steeds sterker ingezet op het voorkomen van 
huisuitzettingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn. Hierdoor kan deze kans op 
anders doorgaan van de huisuitzetting te positief ingeschat zijn. In de gevoeligheidsanalyse 
(paragraaf 7.3) rekenen we het effect door als er geen baten voor ontruimingen zijn. Of een 
ontruiming tot maatschappelijke opvang/dakloosheid had geleid, is onduidelijk. Hij had 
geen onderdak bij familie gevonden (daarmee had hij zijn zorgen niet gedeeld), maar hij had 
vrienden met meer geld. Anders hadden ze vast iets anders weten te vinden (al is dit gezien 
de Amsterdamse woningmarkt en de schaamte om de schuldproblemen met familie te 
delen mogelijk een wel erg optimistische en conservatieve aanname). Dat had financiële 
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stabiliteit nog meer in de weg gestaan: elders zou het zeker flink duurder geweest zijn met 
escalerende schulden tot gevolg.  

- A. heeft een chronische ziekte en was al eens gevallen met zijn kind. Hij had aan zijn werk 
en zijn schuldenproblematiek zijn handen vol. Daarnaast een andere woning regelen, zou 
niet gelukt zijn. Hij had urgentie nodig, die was alleen mogelijk met schuldenregeling.  

• Werk 
- A.’s vrouw werkt nu ook, was een eis van WSNP om de verdiencapaciteit te vergroten. Door 

meer ruimte, minder schaarste kon ze werk vinden tijdens de corona periode.  
 
Ook is een aantal dingen niet anders. 

• Werk. A. werkt. Als hij uit huis gezet zou zijn, had hij alles op alles gezet om zijn baan te 
houden. Werk was erg belangrijk voor hem. Of dat echt gelukt was, is niet zeker. Helemaal niet 
omdat er beslag dreigde op zijn auto, waarmee blijven werken erg veel lastiger zou zijn 
geworden. Hier maken we de conservatieve inschatting dat het wel gelukt zou zijn.  

 
We waarderen deze resultaten van VONL als volgt: 

• Stress.  
- A. had stress, geschat als half zo groot als een (milde) depressie. Een QALY verlies van de 

helft van 0.187 = 0,0935.33 De VONL aanpak heeft de stress met de helft gereduceerd. Een 
winst van 0,04675 QALY, tegen € 50.000 geeft dit een baat van € 2.337,50. Aannemelijk is 
dat de stress zoveel lager is de vijf jaar erna, tijdens VONL veronderstellen we een 
geleidelijke afname van de stress tot het lage niveau. Zonder VONL waren de financiële 
problemen eerder verslechterd en is het waarschijnlijk dat de stress nog zou toenemen. In 
dat geval is de baat groter dan hier geschat.  

- Voor A’s vrouw nemen we aan dat de stress en de reductie ervan half zo groot was als voor 
haar man: een jaarlijkse baat van 0,023375 QALY, € 1.168,75.  

- Voor de kinderen nemen we aan dat de stress en de stressreductie een kwart van die van de 
aanvrager was.  

• Woonruimte 
- Voor de ontruiming nemen we de kosten voor de corporatie en andere instantie mee. Van 

het standaardbedrag dat een huisuitzetting kost, is bij een net voorkomen uitzetting 
waarschijnlijk de helft al gemaakt. Maar conservatief nemen we geen kosten voor 
maatschappelijke opvang, overlast voor vrienden en hogere kosten voor het gezin mee: 
€ 3.000. We nemen ook geen kosten mee voor het niet vrijkomen van woonruimte omdat 
aangenomen is dat ze wat anders vinden. 

- Zoeken naar passende woonruimte. Naast werk en schulden een andere woning regelen 
(die én geschikt én betaalbaar is) zou niet gelukt zijn. A. had urgentie nodig, die alleen 
mogelijk was met een schuldenregeling.  

• Werk 
- Van A.’s werk nemen we aan dat het met en zonder VONL was doorgegaan, wat een 

conservatieve aanname is.  
- A.’s vrouw is gaan werken. Onbekend is op welk niveau en hoeveel. We nemen aan dat ze 

inclusief werkgeverslasten een productie heeft van € 24.000 per jaar (het minimumloon 
plus werkgeverslasten) als ze full time werkt. Er is uitgegaan van een aanstelling van 75 
procent. De extra arbeidsmarktbaten worden berekend zoals besproken in paragraaf 4.5. 
Omdat ze is gaan werken, kunnen ze de schuldeiser meer betalen dan wanneer ze niet had 

 
 
33 De berekeningen hier, in de rest van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 6 lijken heel precies, met vier 
cijfers achter de komma. Uiteraard zijn effecten niet zo precies bekend. Toch is dit zo weergegeven om 
berekeningen zo goed mogelijk controleerbaar en volgbaar te laten zijn.  
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kunnen gaan werken. Hierdoor treedt bij deze casus uitzonderlijk op dat er baten voor de 
schuldeisers zijn.  

• Zonder VONL was een schuldenregeling niet gelukt. A. had geen overzicht meer van zijn 
financiën. Dat overzicht creëren kostte meer tijd dan reguliere hulpverlening heeft. De 
schulden waren waarschijnlijk geëscaleerd.  

 
Daarnaast is er door de hulpverleners (van VONL) veel tijd ingestoken. Onderstaande tabel geeft in 
uren de beste inschatting. SEZO heeft 142 uur aan deze casus besteed tijdens VONL. Aangenomen 
is dat in het eerste jaar nog tweewekelijks een uur nazorg nodig is en dat dit dan verder afneemt. 
Verder zijn 36 uur opgenomen voor de uitvoering van de schuldhulpverlening de komende jaren. 
Zonder VONL zou er voor dit gezin ook hulpverlening op gang komen, maar minder en versnipperd. 
De dreiging van dakloosheid met twee kleine kinderen zal het OKT, GGZ, veilig thuis vast 
gealarmeerd hebben. Tegelijk is die hulp waarschijnlijk te weinig en te laat. Vermenigvuldigd met 
het uurtarief geeft dit de kosten van maatschappelijke hulpverlening.  
 
Tabel 5.1 Uren inzet hulpverleners: VONL, nazorg en overige hulpverlening casus A  

 

eind 
VONL 

1 jaar 
daarna 2 3 4 5 

       

Inzet bij project       
VONL 142 0 0 0 0 0 

VONL-nazorg 0 25 13 6 3 2 

Overige hulpverlening 0 18 18 18 0 0 

 
Inzet zonder project        

Overige hulpverlening 0 20 20 20 20 20 

 
De tabel hieronder vat de belangrijkste kosten en baten samen. 
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Tabel 5.2 kosten en baten van de hulpverlening aan A. (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL  17   14  

VONL nazorg  6   5  

Overige hulpverlening  6   5  

Extra uitkering  -     -    

   

Totaal kosten  29   23  

 
  

Baten   

Overige hulpverlening  11   9  

Stress ouders  17   35  

Stress kinderen  6   12  

Extra uitkering  -     -    

Verloren productie elders  -36   -36  

Belasting te betalen door werker  14   14  

Netto voor de werker  21   21  

Schuldeisers   34   34  

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale premies)  14   14  

Verlies vrije tijd  -25   -25  

Winst vrije tijd  21   21  

Hoeveel daalt de uitkering omdat A.  is gaan werken  -     -    

Uitkering bespaard voor de overheid   -     -    

Kosten corporatie huisuitzetting  3   3  

Kosten maatschappelijke opvang  -     -    

Kosten opvang uit huis gezette kinderen  -     -    

Kosten bewoners zelf  9   19  

Baat potentiële huurders  -     -    

Kosten voor familie en vrienden  -     -    

Baten schuldhulpverlening  1   3  

Studievertraging  2   2  

Zonder startkwalificatie van school  3   3  

Criminaliteit  -     -    

Vermeden kosten schuldhulpverlening  -     -    

Totaal baten  97   129  

Saldo  68   106  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale kosten)  40   62  

B/K  3,36   5,50  

 
In de pessimistische berekening zijn de kosten € 29.000 en staan daar in totaal voor € 97.000 aan 
baten tegenover. Een baten/kosten ratio van 3,36. Iedere euro aan kosten levert een welvaartsbaat 
op van € 3,36. In de optimistische berekening zijn de kosten lager (door het lagere uurtarief), 
namelijk € 23.000. Daar staan nog meer baten tegenover, namelijk voor € 106.000. Een 
baten/kosten ratio van 5,50, dat wil zeggen dat iedere euro dan € 5,50 aan baten oplevert.  
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5.2. Het verhaal van B 
B. is statushouder. Haar drie kinderen (leeftijd zes tot twaalf) wonen bij haar. Ze heeft nauwelijks 
een netwerk. Ze ontving een uitkering van de gemeente Amsterdam. Daarnaast ontvangt ze 
kinderbijslag, kindgebondenbudget en huur- en zorgtoeslag. B. was in de veronderstelling dat de 
gemeente de vaste lasten betaalde en dat zij van de toeslagen moest leven. Ze leeft erg zuinig en 
weet met haar beperkte budget nog wat te sparen (cash). De klantenmanager (speciaal voor 
statushouders) van de gemeente stuurt haar brieven. Ze leest ze niet (ze leest helemaal geen post 
omdat ze geen Nederlands kan lezen) en mist hierdoor afspraken met de gemeente, waarna de 
gemeente haar uitkering stopt. Ze heeft dit niet in de gaten, ze leeft immers van het geld van de 
kinderbijslag en toeslagen. Ze heeft zes maanden geen inkomsten en bouwt zes maanden 
achterstand op op haar vaste lasten (zoals huur, zorgverzekering). De post laat ze ongeopend, ze 
heeft de brieven van de rechtbank (ontruimingsvonnis), verhuurder, gemeente Amsterdam (WPI, 
Vroeg Eropaf, GGD) en alle andere schuldeisers nooit gezien. De handhaving van WPI was 
tweemaal langs geweest, beide keren was ze niet thuis, waarna de uitkering was gestopt. Haar 
telefoon was kapot, waardoor ze haar niet konden bereiken. Ook had ze veel stress waardoor ze 
zich niet goed kon uiten, dat maakt de communicatie lastig. 
 
In dezelfde periode er is een melding gemaakt bij Veilig Thuis waarbij B. wordt beschuldigd van 
kindermishandeling en dat zij zich zou prostitueren. De melder roept haar na op straat’. Dit bezorgt 
haar veel stress. De GGD die naar aanleiding van de melding tweemaal langs komt, treft haar beide 
keren niet thuis.  
 
Een week voor de geplande ontruiming wegens huurachterstand, weet de corporatie contact met 
B. te leggen via de crisisdienst van SEZO en verwijst haar door naar Van overleven naar Leven. Ze 
heeft eigenlijk geen concrete hulpvraag. Ze realiseert zich amper dat er een ontruiming gepland 
staat. Ze is helemaal geblokkeerd door alle stress en weet niet goed wat er van haar verwacht 
wordt. 
 
B. volgt Nederlandse les in het kader van haar inburgeringstraject, maar is er niet op haar plek en 
door de stress loopt haar inburgeringstraject flinke vertraging op. De stress heeft ook zijn weerslag 
op de kinderen. Vanuit de school zijn er om alle drie kinderen zorgen. Ze krijgt vanuit het OKT 
opvoedondersteuning. 
 
In de 14 maanden die daarop volgden, heeft VONL diverse acties ondernomen:  

• Het contact met Vroeg Eropaf en B. is gelegd. De ervaringsdeskundige en B. zijn naar de 
gemeente gegaan om de uitkering weer aan te vragen en de situatie en het slechte contact uit 
te leggen. De baliemedewerker had eerder met statushouders gewerkt, snapte de situatie en 
zette spoed achter de aanvraag. De uitkering wordt na twee weken weer toegekend (met 
terugwerkkende kracht blijkt niet mogelijk). De tandem treft meteen een betalingsregeling met 
de corporatie. Het spaargeld van B. is de eerste afbetaling. Bij de gemeente krijgt B. een andere 
klantmanager die haar beter begrijpt en waar ze vertrouwen in heeft.  

• Maand 2 en 3 is de tandem druk met het ontwarren en op orde brengen van haar 
administratie. Ze beginnen met het maken van overzicht door alles in een map te ordenen wat 
bewaard moest blijven en weg te gooien wat weg kon (zoals reclamefolders). Door de tijdsdruk 
lukt het niet om dit met vrijwilligers te doen. B. leert haar brieven te openen en te lezen, maar 
dat gaat niet altijd goed. De tandem legt contact met de schuldeisers en treffen 
betalingsregelingen, ook voor kleine bedragen. De gemeente (WPI) gaat haar vaste lasten weer 
betalen en dat geeft de schuldeisers rust. Deze stabilisatiefase heeft lang geduurd maar is hard 
nodig geweest.  

• De tandem heeft ook contact met het Ouder en Kind Team (OKT). Dit is via de school 
ingeschakeld. De kinderen hebben lastig gedrag, zijn snel boos en hebben woede-
uitbarstingen. Daarin kopiëren ze elkaar. Ook spelen concentratieproblemen. Het OKT 
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ondersteunt B. bij de opvoeding. De tandem en het OKT zijn bij B. thuis geweest en hebben 
elkaar van alle afspraken op de hoogte gesteld en kortgesloten. B. en de tandem hebben veel 
contact met school over de kinderen. 

• Op een gegeven moment zijn er problemen met diegene die melding heeft gemaakt van 
kindermishandeling en prostitutie. Als de GGD langskomt, is duidelijk dat de klachten niet 
terecht zijn. De tandem en B. bereiden de gespreken met de GGD samen voor en voeren ze 
samen. Na een aantal maanden, als de stress bij B. minder is, spreekt ze de melder aan op zijn 
gedrag, waardoor hij een stap terug heeft gedaan. 

• Maand 3 neemt de tandem contact op met vluchtelingenwerk. B. volgt Nederlandse les, maar 
is niet happy bij de taalschool. In stressvolle periodes gaat ze niet naar school. SEZO vindt een 
nieuwe school en regelt dat DUO de opleiding betaalt. De gemeente (WPI) betaalt de 
reiskosten omdat de school verder weg ligt. Maand 6 start B. op deze nieuwe taalschool die 
goed bevalt en waar ze trouw en gemotiveerd naar toe gaat. In maand 7 kent 
Vluchtelingenwerk B. meer tijd toe voor haar inburgering.  

• Maand 6. B. vergeet in de drukke tijd diverse afspraken (zwemles kinderen/ naschoolse 
activiteit) en is het overzicht kwijt. Het OKT helpt met een planbord. 

• In maand acht is de financiële situatie voldoende inzichtelijk en gestabiliseerd en kan 
budgetbeheer via Plangroep starten. Het duurde zo lang omdat de administratie een chaos 
was, er eerst vertrouwen gewonnen moest worden voordat er begonnen kon worden en 
daarna haar tempo gevolgd is. De Plangroep heeft veel contact met SEZO over betalingen en 
het leefgeld, er gebeurt veel ‘achter de schermen’. Er zijn korte lijntjes tussen de tandem en 
Plangroep. Ook met de andere organisaties en personen – woningcorporatie, WPI, de GGD, 
school, vluchtelingenwerk en buurman – onderhoudt de tandem contact.  

• In maand 6 en maand 9 zijn er nog twee grote stressmomenten waarbij de tandem uitweg 
biedt. In maand 6 is er een ontruimingsbericht. Na uitzoekwerk van de tandem blijkt dit een 
administratieve fout. In maand 9 heeft een kennis die ondersteunt wordt vanuit 
streetcornerwork gevraagd of zij zich kan laten inschrijven op het adres van cliënt. De kennis 
had dringend een inschrijfadres nodig. B had dit min of meer toegezegd zonder te weten wat 
de consequenties zouden zijn. Toen de veldwerker haar de gevolgen had uitgelegd wou B niet 
en heeft dat ook kenbaar gemaakt, maar ze blijven aandringen. De tandem maakt duidelijk dat 
B. echt niet wil en voorkomt de inschrijving.  

• Na ruim een jaar is de aanvraag tot een minnelijk traject bij de gemeentelijke kredietbank in 
voorbereiding. Dit heeft lang geduurd, omdat de casus zwaar is en de schulden complex zijn en 
voordat een aanvraag ingediend kan worden de financiële situatie stabiel moet zijn. De tandem 
vindt dit eigenlijk te lang voor B. Een nadeel is ook dat, omdat het zolang duurt, schuldeisers 
weer nieuwe aanmaningen sturen. De aanvraag komt een paar keer terug: het compleet en 
actueel indienen is lastig, nadat eerst de administratie een chaos was en tussentijds een aantal 
schulden vervallen is en een aantal overgedragen is aan incassobureaus waardoor de papieren 
al achterhaald zijn bij indienen.  

• Maand 14 is er nog een gezamenlijk uitvoerdersoverleg op de basisschool, met de intern 
begeleider, psycholoog, OKT en de logopedist. De tandem was nog met B. meegegaan, maar 
eigenlijk kan ze dit gesprek zelf aan.  

• Ze heeft nu een vrijwilligersbaan van twee ochtenden per week om ervaring met werken, 
samenwerken en werkritme op te doen. 

 
Resultaten: Wat is anders met VONL dan zonder VONL Duidelijk is dat een aantal dingen anders is 
met VONL dan zonder VONL. De situatie rondom B. is op meerdere leefgebieden stabiel(-er) 
geworden. B. heeft leefgeld, alle rekeningen worden betaald via budgetbeheer, ze krijgt haar 
toeslagen. B. weet zelfs wat te sparen. Ze heeft vriendinnen in de buurt. De stress is grotendeels 
weg en ze heeft veel over het bijhouden van administratie geleerd. Administratie bijhouden blijft 
lastig, ze heeft er nog vaak uitleg bij nodig. Planning is ook nog ingewikkeld. Voor deze twee dingen 
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is voorlopig hulp nodig. Tegelijk is ze alert op de dingen die geregeld moeten worden zoals de 
verlenging van verblijfsvergunningen. Ze volgt de zaken op die vanuit school worden gevraagd aan 
haar. 

• Woonruimte 
- Waarschijnlijk was zonder VONL het huurcontract ontbonden en waren B. en haar kinderen 

op straat of in de maatschappelijke opvang gekomen.34 Er is een kleine kans dat als B. haar 
spaargeld weer had ingezet en ze daarna begeleid was ze een ontruiming had kunnen 
voorkomen. Dit is niet waarschijnlijk: B. was in tijden van stress erg terughoudend in het 
contact met professionals. Het was meerdere professionals niet gelukt. De organisatie die 
ontruiming moet voorkomen (via een melding via Vroeg Eropaf) was het niet gelukt. De 
kans dat het goed gekomen zou zijn, schatten we hier op 25%. Dan treden onderstaande 
kosten niet op. Tevens nemen we aan dat de kosten van huisuitzetting als ze van de tijd 
afhangen, gedurende 1 jaar optreden.  

- Qua voorkomen kosten nemen we mee: de helft van de kosten van de corporatie (€ 3.000), 
omdat veel kosten al gemaakt zullen zijn in de voorbereiding. Kosten maatschappelijke 
opvang € 10.000 tot € 50.000 per huishouden. We rekenen beide waarden door. We gaan 
ervan uit dat het gezin bij elkaar blijft en er geen kinderen uithuisgeplaatst worden. Als dat 
wel zo is, bijvoorbeeld naar aanleiding van de klachten van de melder, de problemen qua 
gedrag van de kinderen of het niet kunnen bieden van een thuis, lopen de kosten verder op 
(voor 3 kinderen is een schatting dan € 21.000 tot € 120.000). 

- Voor het gezin zelf nemen we aan gezondheidsschade € 9.350 tot € 18.700 per volwassene 
(1) en de helft hiervan per kind. Dus voor dit gezin € 23.375 tot € 46.750. 

- Voor potentiële huurders nemen we de baat van vrijgekomen woonruimte mee tegen € 
4.500.  

• Uitkering. We gaan ervan uit dat de uitkering in eerste instantie zonder VONL gestaakt bleef, 
maar na twee maanden in de maatschappelijke opvang hersteld zou zijn door de professionals 
daar. Toeleiding naar schuldhulp zou daar niet gelukt zijn, gezien de complexiteit van de casus.  

• Schuldenregeling. Zonder hulp was dit waarschijnlijk niet gelukt. Nu grotendeels opgestart.  

• Stress.  
- B. had stress en kwam daardoor niet meer uit haar financiën. De stress had zijn weerslag op 

de kinderen, wat ook bleek uit hun gedrag. De stress was zo groot dat ze niet in staat was 
haar zaken goed te regelen. Na interventie was de stress veel minder, ook de kinderen 
functioneerden weer goed.  

• Werk 
- B. werkt niet. Voordat het zover is, moet eerst de inburgering succesvol afgerond zijn. Dan 

moet B. een opleiding afronden en werk vinden. De kans dat dit lukt, is veel groter dan voor 
de VONL-interventie, tegelijkertijd gaat dit nog wel enige tijd (paar jaar) duren. De afstand 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt is gezien haar achtergrond nu nog te groot. Conservatief 
wordt hier geschat dat dit effect pas na de zichtperiode van vijf jaar optreedt. Tegelijk is een 
geslaagde inburgering ook van maatschappelijke waarde, ook als dit losstaat van werk.  

• School. Huisuitzetting had waarschijnlijk effect op de schoolcarrière van de kinderen, of via 
gemiste lesuren of door te hoge stress waardoor de gedragsproblemen erger waren geworden 
en de leerresultaten per uur slechter.  

 
Ook is een aantal dingen niet anders. 

 
 
34 Het Amsterdamse beleid heeft de afgelopen jaren steeds sterker ingezet op het voorkomen van 
huisuitzettingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn. Hierdoor kan deze kans op anders doorgaan 
van de huisuitzetting te positief ingeschat zijn. In de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 7.3) rekenen we 
het effect door als er geen baten voor ontruimingen zijn. 
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• School. De ondersteuning door het OKT, de naschoolse activiteiten en de zwemlessen waren 
via school gestart en waarschijnlijk zonder VONL ook gekomen. Dit is deels een optimistische 
visie, immers na huisuitzetting is het de vraag hoe deelname hieraan loopt of blijft lopen.  

 
Daarnaast is er door de hulpverleners (van VONL) veel tijd ingestoken. Onderstaande tabel geeft in 
uren de beste inschatting. Ook zonder dit project zou er hulp zijn (anders dan de hulp in de 
maatschappelijke opvang, die al in de kostenpost maatschappelijke opvang zit). In de 
maatschappelijke opvang worden veel van de acties om administratie en leven weer op de rit te 
krijgen alsnog door maatschappelijk werk gedaan. Voor uitstroom is een stabiele geldsituatie van 
belang. Maatschappelijke opvang zou het trager, veel beperkter oppakken en onwaarschijnlijk is 
het dat een schuldenregeling tot stand zou komen. De kosten van maatschappelijke opvang zitten 
al in de kosten van maatschappelijke opvang. Maar na de maatschappelijke opvang blijft hulp nodig 
en zonder maatschappelijke opvang zal er ook hulp op gang komen (een zwervend bestaan met 
twee kleine kinderen is een reden tot zorg). De hulp zal beperkter zijn dan VONL. 
 
Tabel 5.3 Uren inzet hulpverleners: VONL, nazorg en overige hulpverlening casus B. 

 

Eind 
VONL 

1 jaar 
daarna 2 3 4 5 

Inzet bij project       
VONL 243 0 0 0 0 0 

VONL-nazorg 0 25 12 12 6 6 
Overige hulpverlening 0 20 20 20 0 0 

 
Inzet zonder project        
Overige hulpverlening 0 20 20 20 20 20 

 
 
Tabel 5.4 geeft de samenvatting van alle effecten voor B.  
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Tabel 5.4 Kosten en baten van de hulpverlening aan B (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL  29   24  

VONL nazorg  7   6  

Overige hulpverlening  7   6  

Extra uitkering  2   2   
  

Totaal kosten  45   37  
 

  

Baten   

Overige hulpverlening  11   9  

Stress ouders  19   38  

Stress kinderen  14   28  

Extra uitkering  2   2  

Verloren productie elders  -     -    

Belasting te betalen door werker  -     -    

Netto voor de werker  -     -    

Schuldeisers   -     -    

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale premies)  -     -    

Verlies vrije tijd  -     -    

Winst vrije tijd  -     -    

Hoeveel daalt de uitkering omdat B. is gaan werken  -     -    

Uitkering bespaard voor de overheid   -     -    

Kosten corporatie huisuitzetting  2   2  

Kosten maatschappelijke opvang  8   38  

Kosten opvang uit huis gezette kinderen  -     -    

Kosten bewoners zelf  18   35  

Baat potentiële huurders  -3   -3  

Kosten voor familie en vrienden  -     -    

Baten schuldhulpverlening  1   3  

Studievertraging  4   4  

Zonder startkwalificatie van school  5   5  

Criminaliteit  -     -    

Vermeden kosten schuldhulpverlening  -     -    

Totaal baten  80   160  

Saldo  35   123  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale kosten)  23   83  

B/K  1,77   4,31  
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5.3. Het verhaal van C 
 
Korte beschrijving 
C. is een moeder van een peuter en net zwanger van een tweede kind als ze bij VONL begint. Haar 
familie zag haar partner niet zitten. Dit leidde ertoe dat de familie verbrak. Die relatie kenmerkte 
zich door huiselijk geweld en misbruik en is nu verbroken. De baan die ze had, is door het huiselijk 
geweld en lichamelijke problemen gestopt. C. woont bij haar broer die ook rondkomt van een 
bijstandsuitkering, in een kleine woning zonder privacy. Ze heeft veel ruzie met haar broer. C. heeft 
weinig inkomen. Haar uitkering is beperkt omdat haar broer als toeslagenpartner telt. Ze moet 
rondkomen van zo’n € 600(huur is € 200). Ze heeft schulden, onder andere bij haar broer, tandarts, 
de belastingdienst, GKA, CJIB en de ziektekostenverzekering. Ze heeft veel lichamelijke klachten, ze 
is regelmatig ziek en voelt zich depressief. Ze gaat naar de tandarts. C. heeft het gevoel dat haar 
hele leven overhoop ligt. Het is een chaos en ze weet niet hoe ze dit kan veranderen. Ze heeft hulp 
nodig bij het oplossen van geldproblemen (door de juiste uitkeringen te krijgen, hulp en 
begeleiding bij de schulden), het vinden van woonruimte, en een rustig en stabiel leven te leiden.  
 
In de 14 maanden die daarop volgden, heeft VONL diverse acties ondernomen en is veel gedaan 
door C. en is er veel gebeurd:  

• Bij de kennismaking was C. erg emotioneel en huilde veel. Het gaat niet goed met haar. Deze 
kennismaking geeft C. de energie om met het traject te starten. 

• In de eerste maand meldt SEZO haar aan bij een praatgroep met vrouwen die allemaal in 
dezelfde situatie van huiselijk geweld hebben gezeten. Hier doet ze twee keer telefonisch aan 
mee, daarna werd ze ziek door haar zwangerschap. Ze wordt aangemeld bij de voedselbank. 
Een bewindvoerder of in budgetbeheer wil ze niet.  

• Het vinden van passende huisvesting staat bovenaan de actielijst. C. heeft nauwelijks 
woonduur opgebouwd. Ze onderzoeken allerlei mogelijkheden: bij haar schoonzus, antikraak, 
bij haar ouders, via de woningbouw. Inwonen bij haar broer blijkt toch telkens de minst slechte 
optie, hoewel het klein is en ze geen recht heeft op toeslagen.  

• Er wordt beslag gelegd op haar zorgtoeslag en kindgebonden budget. Ze nemen hiervoor 
contact op met de sociaal raadslieden, maar zonder succes. De veldwerker en C. nemen 
contact op met de klantmanager WPI en leggen haar situatie uit. C. wordt voor een jaar niet 
opgeroepen of gecontroleerd. Dit geeft veel rust. 

• C. piekert over haar prille zwangerschap. Deels gaat dit over praktische zaken (waar moet ze 
wonen, hoe kan ze rondkomen), deels over relationele aspecten (hoe vertelt ze het haar 
familie en hoe reageren die) en deels over existentiële vragen (kan ze het kind wel houden of is 
abortus beter, en mag dat wel van het geloof). Ze besluit dat abortus geen goed idee is (haar 
geloof is daar een sterke drive bij) en houdt de zwangerschap aanvankelijk verborgen en 
overweegt te stoppen bij VONL. Uiteindelijk durft ze het de veldwerker wel te vertellen, met 
wie ze inmiddels een goede band heeft opgebouwd.  

• In de tweede maand lopen de spanningen met haar broer waar ze bij woont, flink op. Zijn 
toeslagen worden gekort doordat zij bij hem inwoont. Haar post ontvangt ze vaak laat of niet. 
Er kwamen steeds vaker deurwaarders en incassobureaus aan de deur. Zowel zij als haar broer 
willen dat ze snel eigen woonruimte krijgt.  

• Ze zijn dan net met het Expertiseteam Wonen in contact gekomen. Dit is een nieuw 
gemeentelijk team, dat kan zorgen voor een woonindicatie. C. heeft samen met de tandem een 
dag achter de computer gezeten om het uitgebreide aanvraagformulier in te vullen. Het 
expertiseteam bespreekt de aanvraag in een groot team, waar C. zelf niet bij aanwezig mag 
zijn. Het is de visie van SEZO dat de klant erbij moet zijn om zijn of haar verhaal te doen, maar 
dat mag niet. De veldwerker doet namens C. het woord en neemt het gesprek voor haar op. De 
commissieleden zien het risico van eerwraak als een groot probleem, C. was immers door haar 
familie verstoten. Ook vrezen ze voor de veiligheid van haar kind, vanwege het eerdere geweld 
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van de vader. C. is juist in die periode bezig met het herstellen van de contacten met haar 
familie. De veldwerker en zijzelf stellen dat eerwraak of problemen met de vader niet aan de 
orde zijn. Het contact met het Expertiseteam is een frustrerende ervaring: ze hebben een heel 
formulier moeten aanleveren, dat nota bene bijna een dag kostte om in te vullen en waarin 
geen woord gerept werd over eerwraak of kindveiligheid.  

• Omdat het Expertiseteam zich zorgen maakt om de veiligheid van C.’s kind, doen ze een 
dwingend beroep op SEZO om een jeugdhulpspecialist van het Samen Doen team te betrekken. 
Het frustreert de veldwerker dat zij dit doen vanuit aannames, zonder met C. zelf te praten 
zonder eerst te kijken wat er speelt, zonder goed aan te sluiten bij de situatie en wat nodig is. 
De veldwerker weet in een gesprek met deze specialist de zorgen weg te nemen. De kennis van 
de veldwerker voorkomt mogelijk onnodige escalatie op dit terrein. Bij het tweede gesprek met 
het Expertiseteam meldt de veldwerker dat het hem stoort dat zij vanuit vooronderstellingen 
werken en niet eerst goed de situatie in ogenschouw nemen. Het lijkt weinig indruk te maken. 

• Er volgen drie lange gesprekken bij de GGD met het vangnetteam. De ervaringsdeskundige en 
de veldwerker zijn hierbij aanwezig om C. te ondersteunen.  Bij het eerste gesprek heeft C. de 
hele situatie uitgelegd. Ze heeft verteld over haar achtergrond en wat ze in het verleden heeft 
meegemaakt. Het GGD-Vangnet team stelt een plek in de Maatschappelijke Opvang voor. Dit 
wil haar familie niet. Ze willen rust. Schaamte speelt een rol. Er is lange tijd gedoe geweest 
rond C.  en de roddels in de omgeving hebben veel kwaad gedaan. Voor de familie is het veilig 
en vertrouwd dat C. bij haar broer woont. Ze kunnen bij haar langskomen wanneer ze willen en 
er is een vorm van controle.  

• C. komt in aanmerking voor een opvangplek bij een Stichting. Dit wil ze in eerste instantie niet. 
Ze gaat met de veldwerker toch kijken. Het valt haar alleszins mee. Ze kan een eigen 
woonruimte krijgen met drie kamers, op een plek met andere vrouwen die in dezelfde situatie 
zitten. Ze staat een jaar later nog op de wachtlijst hiervoor.  

• C. is bang haar familie te vertellen over haar tweede zwangerschap en vreest dat de relatie met 
haar ouders zal verslechteren. Het tegenovergestelde gebeurt: ze krijgt juist veel steun. Ze 
wordt zelfs weer uitgenodigd. Ze gaat bij haar zieke moeder langs en wordt door de hele 
familie warm onthaald.  

• Maand 4 is de grootste bedreiging voor C. namelijk een dreigende gijzeling vanwege haar 
schulden35. Haar familie, die zelf worstelt met schulden, betaalt € 100 om dit te voorkomen. 
Dan pas realiseert C. zich hoe serieus de situatie is. Ze gaan met het CJIB om tafel zitten om tot 
een regeling te komen en zo de stress weg te nemen. Ze maken een schuldenoverzicht: 
schulden aan haar broer, de zorgverzekeraar, verkeersboetes, telefonie en een hoge rekening 
voor medische kosten. 

• Maand 5/6/7: de oma van C. overlijdt. C. is geboren en getogen in buitenland en is grotendeels 
door haar oma opgevoed. Ze vertrekt naar haar geboorteland en er is weinig contact met 
SEZO. De tandem maakt zich zorgen om haar, maar de veldwerker en de ervaringsdeskundige 
besluiten haar te volgen in wat voor haar belangrijk is – in deze periode is dat het herstellen 
van het contact met de familie. Ze ervaart nu dat haar familie haar echt erbij wil hebben en 
haar vader is trots op haar. Achteraf bezien is deze periode in het buitenland heel belangrijk 
geweest voor haar herstel.  

• Maand 8/9/10. De hulpverlening staat op een lager pitje. C. maakt niet langer gebruik van de 
voedselbank na een slechte ervaring. De zwangerschap is inmiddels ver gevorderd. Rond de 
uitgerekende datum maakt haar kind een ongelukkige val waarbij de schouder uit de kom 
schiet. Haar ouders, of eigenlijk de hele familie, vangen C. op. Ze logeert nu ook vaak bij haar 
ouders. Haar familie is er voor haar en het onderlinge contact is goed. In maand 9 wordt haar 

 
 
35 Vanwege niet betaalde boetes kan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) mensen gijzelen 
(opsluiten in het huis van bewaring) om ze zo te dwingen niet betaalde boetes alsnog te betalen. 
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uitkering weer stopgezet. De klantmanager van WPI is in haar beleving heel moeilijk, ze is heel 
streng en strikt. Na een woningcontrole wordt de uitkering weer hervat.  

• Eind maand 9 wordt na een zware bevalling een tweede kind geboren. De veldwerker belt haar 
een dag na de bevalling. De baby blijkt ziek en moet met spoed medisch onderzocht worden. Er 
zijn grote zorgen rondom het kind. Gelukkig kan ze deze met haar familie delen. De familie ziet 
dat C. iets van haar leven probeert te maken. Het is heel bijzonder, zegt C.: haar vader was heel 
traditioneel, maar dat veranderde door het geloof. Hij heeft haar vergeven. Dit is voor C. heel 
belangrijk, omdat ze eerst door haar familie verstoten was. 

• Hierna kon het contact met SEZO worden opgebouwd. Door ziekte en herstel na de bevalling 
gaat dit stapje bij stapje. C. heeft nog altijd heel weinig geld vanwege beslagleggingen. Ze 
treffen betalingsregelingen. Zo heeft de veldwerker een betalingsregeling met het CJIB 
geregeld, maar C. zorgt er zelf voor dat de administratieve boetes vervallen. Simpel: door hen 
gewoon te bellen. Tussen maand 10 en 12 is het jongste kind erg ziek. In deze periode heeft C. 
af en toe contact met SEZO. Tussendoor werkt ze wel aan de schulden, maar de ziekte van haar 
jongste kind staat op de voorgrond.  

• Maand 13. Na een jaar rust volgen er weer controles vanuit WPI. SEZO en C. onderhouden 
geen contact meer met het WPI en zijn er niet van op de hoogte dat er een nieuwe 
klantmanager is. Deze is niet op de hoogte van de situatie van C. en wil haar activeren om aan 
het werk te gaan. C. is telefonisch niet bereikbaar. Ze is vaak bij haar ouders. De brieven komen 
op het adres van haar broer die de sleutel van de brievenbus per ongeluk had meegenomen 
naar hun geboorteland en ze ziet dus ook de brieven van WPI niet. Haar uitkering wordt 
stopgezet. Dit is een ‘omkeermoment’, in paniek belt C. de ervaringsdeskundige. De 
ervaringsdeskundige heeft heel wat moeten rondbellen om achter de naam van de nieuwe 
klantmanager te komen. Ze heeft wel vier keer het hele verhaal van C. verteld, maar niemand 
luistert echt. De ervaringsdeskundige houdt vol: “U heeft gelijk, maar bekijk de hele situatie 
eens vanuit de klant”. Uiteindelijk heeft de ervaringsdeskundige de oude klantmanager maar 
gebeld. Met haar heeft ze ’s avonds een goed en lang gesprek gehad. De ervaringsdeskundige 
krijgt het voor elkaar dat als C. de volgende ochtend vóór 13.00 uur bij het WPI is, haar 
uitkering weer wordt geactiveerd. Ook kan ze weer terug bij haar oude klantmanager. Zonder 
de ervaringsdeskundige was dit niet gelukt. Het WPI wilde C. niet te woord staan. Als de 
ervaringsdeskundige niet zo had doorgezet had ze een nieuwe aanvraag moeten indienen en 
had ze pas 6 tot 8 weken later geld gehad, met alle gevolgen van dien. Nu wordt ze gelijk 
uitbetaald. 
C. maakt meteen goede afspraken met de klantmanager van WPI en werkt op alle manieren 
mee. De klantmanager bij WPI vindt het ook nog geen goed idee dat ze al aan het werk gaat, 
mede door de medische problemen van haar jongste. Deze geven nog altijd veel zorgen. C. 
vindt het fijn nog even niet te werken. Ze heeft nu tijd en aandacht voor de kinderen. Later wil 
ze graag bij een kinderdagverblijf of als administratieve kracht werken. Om weer aan het werk 
te gaan, heeft ze kinderopvang nodig. Aangezien haar broer nog steeds haar toeslagpartner is, 
krijgt ze maar beperkt toeslag voor kinderopvang. Dat betekent in de praktijk dat ze nu niets 
over zou houden aan haar werk. 

• Maand 14. Na de laatste WPI problemen pakt C. de contacten met de schuldeisers voortvarend 
op. Ze hebben het CJIB uitgelegd dat ze een aanvraag bij de kredietbank voorbereiden. Nu 
hoeft ze even niet te betalen. Ook de beslaglegging door de deurwaarder is teruggedraaid. C. 
kiest ervoor in budgetbeheer te gaan. Ze weet nu beter wat het inhoudt en het maakt dat 
schuldeisers mee willen werken. Ze doet erg haar best om alle gegevens aan te leveren. Ze 
checkt regelmatig haar geldzaken, ze bekijkt elke week wat Plangroep doet. Ze heeft geregeld 
dat alle correspondentie via de mail gaat, om verwarring met de post van haar broer te 
voorkomen. Ze houdt nu alle post bij. 

• Ze heeft nog een keer een akkefietje gehad met WPI. Ze had zich voor een afspraak verslapen, 
omdat haar jongste weer flink ziek was geweest. De klantmanager kon hier geen begrip voor 
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opbrengen. De ervaringsdeskundige was niet op de hoogte van deze afspraak, maar wist te 
regelen dat C.  kon komen. Dat redde ze net. Tijdens dit gesprek komt haar woonsituatie ter 
sprake en de klantmanager stelt op eigen initiatief voor te onderzoeken of C. via de gemeente 
in aanmerking komt voor een medische urgentie, vanwege de ziekte van haar jongste kind. Ze 
hebben hiervoor een gesprek gehad. De klantmanager ging mee – ze haalde haar zelfs op bij 
het station, hielp haar in de voorbereiding van het gesprek en tijdens het gesprek toen ze er 
niet meer uitkwam. Later volgt een tweede gesprek met een tweede urgentiemedewerker, 
weer samen met de klantmanager van het WPI. Ze bouwen het medisch dossier op en om 
meer kans te krijgen op toekenning van de urgentie reageert C. elke week op woningen bij 
Woningnet. Verder bestaat de betrokkenheid van SEZO vooral uit het voorbereiden van de 
schuldhulpverlening, het contact met budgetbeheer, maken van plan van aanpak, invullen IB 
60 formulier en dergelijke praktische zaken. 

 
Stand van zaken aan het eind van VONL 
Het is een hele zware periode geweest voor C.. Inmiddels kan ze er met een lach over vertellen. Ze 
ervaart meer rust, met name op het gebied van de schulden (in maand 17 heeft de GKA haar 
toegelaten voor een schuldentraject wat erg veel rust en vreugde geeft). Met de 
ervaringsdeskundige heeft ze hier hard aan gewerkt. Ze is veel zelfstandiger geworden en weet nu 
haar problemen aan te pakken. Haar vraag om een eigen woning en een ruimer inkomen, is nog 
niet beantwoord. Ze heeft nog geen eigen huis, maar inmiddels wel een thuis. De voortgang op 
zoveel terreinen en met name het herstel met haar familie hebben een stevig fundament gelegd 
onder haar verdere herstel naar een rustig en stabiel leven. 

 
Resultaten: Wat is anders met VONL dan zonder VONL Duidelijk is dat een aantal dingen anders is 
met VONL dan zonder VONL. 

• Familie. Familiebanden zijn voor C. erg belangrijk. Familiebanden zijn medebepalend voor de 
identiteit. Er waren al wat stapjes gezet naar herstel, maar VONL heeft flink geholpen (deels bij 
de spanning tussen C. en haar broer) door meedenken, ruimte maken voor het herstel van de 
familiebanden (meegaan in de vraag van C.), stress verminderen. 
- Hierdoor is de stress afgenomen. 
- De familie is een belangrijke bron van hulp bij opvoeding (voor een alleenstaande moeder 

van twee kinderen van wie één ziek). 

• De uitkering werd gestopt, de tandem heeft daar veel tijd ingestoken om die uitkering meteen 
weer te laten uitkeren. Zonder VONL was dit niet gelukt. C. kreeg de WPI hier niet zelf over te 
spreken en de ervaringsdeskundige die belde, moest er heel veel tijd in stoppen (meerde 
pogingen en meerdere uren). Zoveel tijd heeft hulpverlening normaal niet. Dit zou een aantal 
gevolgen hebben gehad: 
- De CIJB betalingsregeling had C. niet kunnen betalen en ze was waarschijnlijk gegijzeld 

geworden. De kinderen waren dan waarschijnlijk bij familie ondergebracht. 
- C. had geld misgelopen waardoor de schuldensituatie verslechterd was. We gaan ervan uit 

dat ze twee maanden misgelopen zou zijn (€ 650 per maand). 

• Schuldenregeling. Zonder VONL was er nog geen zicht op een oplossing voor de 
problematische schulden.  

• Stress.  
- De stress was door uit de gevaarlijke relatie te stappen al minder geworden, maar was nog 

steeds hoog. Door hulp van VONL is een aantal oorzaken van de stress flink minder 
geworden (schuldensituatie, gijzelingsdreiging, familiebanden). Ook is door de tandem flink 
op emotioneel gebied gewerkt en geklankbord. Zonder VONL was de stress dus zeker hoger 
geweest dan nu.  

• Woonruimte.  
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- Dat is nog niet veranderd, maar er is nu uitzicht op andere huisvesting. Dat zou zonder 
VONL waarschijnlijk nog niet zo zijn. (Na maand 15 is C. samen met haar moeder en 2 
kinderen en de veldwerker naar de GGD gegaan, waar een arts haar een urgentieverklaring 
heeft gegeven. C. is tijdens dit gesprek gestimuleerd en ondersteund om haar volledige 
verhaal te vertellen. Daarmee is eindelijk een eigen woning gevonden.) 

- En het is de vraag of het zonder VONL niet verslechterd was: iets beters kon ze niet betalen, 
maar de spanning en de ruzies met haar broer zouden reden geweest kunnen zijn om weg 
te gaan. Dan was de woonsituatie waarschijnlijk verslechterd en waarschijnlijk ook de 
stress. 

 
Ook is een aantal dingen niet anders. 

• Werk. Ze werkt nu niet en te verwachten is dat dit niet op heel korte termijn gaat gebeuren. 
Mogelijk helpt een schuldenregeling, meer familie-rust en meer zicht op woonruimte dat ze op 
termijn eerder gaat werken door VONL.  

 
We waarderen dit als volgt: 

• Stress.  
- C. had stress. We schatten dit als half zo groot als een (milde) depressie. Een QALY verlies 

van de helft van 0,187 = 0,0935. De VONL aanpak heeft de stress met de helft gereduceerd. 
Een winst van 0,04675 QALY tegen € 50.000 geeft dit een baat van € 2.337,50 per jaar. 
Aannemelijk is dat de stress zoveel lager is tijdens de hulp van VONL en gedurende 5 jaar 
erna. Zonder VONL waren de financiële problemen eerder verslechterd en was er geen zicht 
op betere huisvesting en is het waarschijnlijk dat de stress nog zou toenemen. In dat geval is 
de baat groter dan hier geschat.  

- Voor de kinderen nemen we aan dat de stress en de stressreductie een kwart van die van de 
aanvrager was. De jonge leeftijd van de kinderen is lastig, tegelijk is duidelijk dat de jongste 
in verband met haar gezondheid juist extra belang had bij stabiele zorg. De oudste 
reageerde sterk op de stress van de moeder en had daar dus duidelijk last van. 

• Woonruimte 
- Woonruimte was tijdens en na het traject nog een probleem, het is door VONL 

waarschijnlijk eerder opgelost. We nemen hier conservatief geen baten voor mee. 

• Werk 
- Voor werk nemen we geen baten mee.  

• Geen schuldenregeling, zonder SEZO was dat niet gelukt. C. had geen overzicht meer van haar 
financiën. De schulden waren waarschijnlijk geëscaleerd.  

• Huisuitzetting. Hiervoor nemen we conservatief geen kosten mee. 
 
Hulpverlening.  
Er is door de hulpverleners van VONL veel tijd in gestoken. Zonder VONL had C. geen hulp gewild, 
dat was tegen de wens van de familie (schaamte, veiligheid). Andere hulpverlening had 
aangegrepen bij technische problemen (schuldenpositie, opvoeding, woning) die zeker reëel en 
urgent waren, maar niet het belangrijkste voor C. De hulp had ook volgens protocollen gemoeten, 
wat slecht(er) had gewerkt: vertrouwen opbouwen was cruciaal, net als snel veel uren kunnen 
maken in een crisis. Maar zonder VONL waren er andere hulpverleningstrajecten gestart, zoals 
Veilig thuis, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Samen Doen. Deze hadden de problemen 
waarschijnlijk niet gecombineerd aan kunnen pakken. Waarschijnlijk was de schuldensituatie dan 
niet opgelost en was er voor de woonsituatie geen zicht op verbetering. De kans dat met een 
verslechtering van de situatie een of twee kinderen tijdelijk uit huis geplaatst zouden worden met 
alle kosten van dien, is aanwezig. Ook als de kinderen dan bij familie worden ondergebracht, lopen 
de maatschappelijke kosten flink op omdat daar veel hulpverleningstijd in gaat zitten.  
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De tijd tot eind VONL is bekend, namelijk 277 uur. De nazorg schatten we op een uur klankborden 
per twee weken in het eerste jaar, daarna eens per vier weken een uur. Zonder VONL zal er ook 
hulpverlening op gang komen, deels ongewenst en deels versnipperd en minder intensief dan bij 
VONL. Grote kans dat er meerdere instanties bij betrokken gaan zijn. De schatting is gebaseerd op 3 
instanties die er ieder een uur per maand in stoppen.  

 
Tabel 5.5 Uren inzet hulpverleners: VONL, nazorg en overige hulpverlening casus C 

 

Eind 
VONL 

1 jaar 
daarna 2 3 4 5 

Inzet bij project       
VONL 277 0 0 0 0 0 

VONL-nazorg 0 26 13 13 6 6 

Overige hulpverlening 0 20 20 20 0 0 

 
Inzet zonder project        
Overige hulpverlening 0 36 36 36 36 36 

 
 
De tabel hieronder vat de belangrijkste kosten en baten samen. 
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Tabel 5.6 Kosten en baten van de hulpverlening aan C (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL  33   27  

VONL nazorg  7   6  

Overige hulpverlening  -     -    

Extra uitkering  1   1   
  

Totaal kosten  42   34  
 

  

Baten   

Overige hulpverlening  20   16  

Stress ouders  12   24  

Stress kinderen  6   12  

Extra uitkering  1   1  

Verloren productie elders  -     -    

Belasting te betalen door werker  -     -    

Netto voor de werker  -     -    

Schuldeisers   -     -    

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale premies)  -     -    

Verlies vrije tijd  -     -    

Winst vrije tijd  -     -    

Hoeveel daalt de uitkering omdat C. is gaan werken  -     -    

Uitkering bespaard voor de overheid   -     -    

Kosten corporatie huisuitzetting  -     -    

Kosten maatschappelijke opvang  -     -    

Kosten opvang uit huis gezette kinderen  -     -    

Kosten bewoners zelf  -     -    

Baat potentiële huurders  -     -    

Kosten voor familie en vrienden  -     -    

Baten schuldhulpverlening  1   3  

Studievertraging  2   2  

Zonder startkwalificatie van school  3   3  

Criminaliteit  -     -    

Vermeden kosten schuldhulpverlening  -     -    

Totaal baten  46   62  

Saldo  4   28  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale kosten)  3   23  

B/K  1,10   1,81  
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5.4. Het verhaal van D  
 
Korte beschrijving 
D. is een man van midden 50 waarmee het bij binnenkomst bij VONL slecht gaat. Hij is 
doorverwezen door de huisarts en de POH-GGZ naar de schuldhulpverlening van SEZO, die hem 
hebben aangemeld bij VONL. Hij heeft forse schulden, is in de war, heeft zware burn-outklachten, 
vindt zichzelf niks en zit erg in de knoop in zijn relatie. Hij heeft meer dan 20 jaar heel hard 
gewerkt, waardoor hij nu burn-out is en momenteel niet werkt.  
Zijn schulden zijn een jaar of 20 geleden ontstaan. Er is een alimentatieschuld. Omdat D. zijn twee 
kinderen van zijn ex-vrouw niet mocht zien, heeft hij verzuimd de alimentatie te betalen. Zijn vorige 
baas heeft de post die nog voor D. nakwam weggegooid, waardoor rekeningen zich opstapelden 
zonder dat hij er erg in had. Hij is angstig om zijn baas weer tegen te komen. 
Met zijn kinderen heeft D.  geen contact meer. Met één kind probeert hij het contact weer op te 
bouwen. Hij is via zijn ex-schoonzus op de hoogte van hoe het met zijn kinderen gaat.  
D. kwakkelt met zijn gezondheid en is net geopereerd.  
Hij heeft geen vaste woonplaats, zijn werk verplaatste zich steeds door het land waardoor zijn 
woonplaats mobiel was.  
In D.’s leven zijn verbroken relaties een thema. Hij is erg emotioneel over de dreigende relatiebreuk 
met een vrouw (Z) in Amsterdam. Sinds een half jaar woont hij bij haar. Tijdens de operatie en het 
herstel is het misgegaan tussen hen beiden doordat zij een ander kreeg.  
In eerste instantie ging zijn hulpvraag vooral over zijn ingewikkelde relatie die leek te eindigen.  
 
In de 5 maanden die daarop volgden, heeft VONL diverse acties ondernomen, is veel gedaan door 
D. en is er veel gebeurd:  

• Bij de eerste kennismaking tussen D. en de veldwerker was D. erg emotioneel en van slag, 
omdat zijn relatie uit dreigde te gaan. Hij woonde toen nog samen met Z. Een professional van 
schuldhulpverlening had aan de veldwerker gevraagd bij het gesprek aanwezig te zijn. Eerst zijn 
ze nagegaan wat D.’s behoeften waren en probeerden ze hem gerust te stellen. 
Schuldhulpverlening was tegelijkertijd bezig met zijn schulden.  

• Diezelfde middag kwam D. terug bij SEZO en was er een tweede gesprek met alleen de 
veldwerker van VONL. Hij had dringend hulp en een luisterend oor nodig omdat het niet goed 
ging. D. bleek suïcidale gedachten te hebben. Hij had veel pijn over de verbroken relatie. Voor 
D. was het belangrijk dat de veldwerker ook met Z. zou praten. De veldwerker las het 
WhatsApp contact tussen Z. en D., maakte zich zorgen en belde, wat D. rustiger maakte. Het 
gesprek heeft vier uur geduurd. 

• Een week later was er een voicemail van Z. om met grote spoed een slaapplaats voor D. te 
regelen, omdat het tussen hen was geëscaleerd. Toen de veldwerker D belde bleek D. contact 
te hebben gehad met een oud-collega en kon hij een slaapplaats gebruiken in een andere stad. 
Op voorstel van de veldwerker zijn ze eerst samen naar de POH-GGZ en daarna naar de GGD 
(bijzondere doelgroepen) gegaan. Er was al een verwijzing via de huisarts. De GGD kon hem 
niet helpen, omdat hij onvoldoende binding had opgebouwd met Amsterdam. Aan het eind 
van de week is het misgegaan. D. heeft dat weekeinde bij een kennis doorgebracht en op 
maandag kwam een vriend hem halen en heeft voor hem een slaapplaats geregeld. Hij had een 
inschrijfadres nodig. Dat kon bij het daklozencentrum in een andere stad. Hier had hij € 250 
voor nodig, wat zijn vriend voor hem heeft geregeld. De veldwerker had telefonisch contact 
met D. en zijn zorgen geuit.  

• Inmiddels sloot de ervaringsdeskundige bij het traject aan. Samen zijn ze naar het 
Aanmeldcentrum voor Maatschappelijke Opvang gegaan. Het was een frustrerende 
ontmoeting, want D. bleek niet aangemeld te zijn en ze konden hem niet met woonkwesties 
helpen omdat hij te kort ingeschreven stond bij de gemeente. Hij stond een jaar korter 
ingeschreven dan feitelijk het geval was. D. kon winterkou-opvang krijgen, verder niets. 
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Doordat hij een slaapplaats had, was opvang niet meer dringend, maar de afspraak stond er al. 
D. wilde zijn relatie in Amsterdam redden en dus in de buurt zijn. 

• Week 2. De relatie tussen D. en Z. ging over. De veldwerker wilde een gesprek om de relatie 
goed af te ronden. Z. vertelde dat ze gestalkt werd door D. Hij wilde zijn spullen ophalen. Zij 
voelde zich bedreigd. De veldwerker heeft toen met D. gebeld en na toestemming contact 
gelegd met de POH-GGZ. Een dag later zijn ze naar de GGZ gegaan. D. heeft direct een intake 
gehad. D’s burn-out bleek een grote rol in zijn klachten te spelen. Er kwam diezelfde dag een 
verwijzing naar de poli van GGZ.  

• Een paar dagen later belde de GGZ eindelijk terug. Door aandringen van de veldwerker kon D. 
een dag later gezien worden. De veldwerker legde uit: “dit is niet oké, er is veel aan de hand 
met D., bedreigingen aan zijn ex en suïcidale gedachten”.  

• Inmiddels woonde D. in een andere stad. Via een fonds heeft de tandem geld voor eten en 
vervoer voor hem geregeld.  

• D. is in eerste instantie zelf naar de GGZ gegaan, bij een latere afspraak is de veldwerker 
meegegaan. Hij heeft weer uitgelegd dat D. met een burn-out zat, niet lekker in zijn vel zat en 
suïcidale gedachten had. De conclusie van GGZ was dat hij geen psychische hulp nodig had, wel 
maatschappelijke. Ook zagen ze bij D. geen depressie. De verantwoordelijkheid werd dus bij 
SEZO neergelegd. De veldwerker was niet blij dat de noodvraag bij GGZ niet gehonoreerd werd.  

• POH-GGZ vond het ondertussen belangrijk onderzoek te doen naar een plek waar D. zich het 
beste kon vestigen. D. gaf een kleinere stad aan. Amsterdam was geen optie, omdat de stad 
hem niets kon bieden. De ondersteuning door SEZO bleef, ondanks dat er in Amsterdam niets 
mogelijk was.  

• Intussen had SEZO een netwerkanalyse gemaakt. D. heeft een vriend bij wie hij welkom was. 
Hij kon mee-eten en zijn hart luchten. Voorlopig was dit de minst slechte plek. D. was inmiddels 
al driemaal verhuisd. Hij hielp zijn vriend met klusjes.  

• Week 3. Toen de veldwerker D. belde, bleek hij in de trein te zitten onderweg naar Amsterdam. 
Hij wilde naar het Leger des Heils om een postadres te regelen, nodig om een uitkering te 
ontvangen. Van waar hij verbleef, kon dat niet. De veldwerker vroeg D. om even langs te 
komen om tot rust te komen. Het was voor hem een rollercoaster, hij vloog van hot naar her 
om alles voor elkaar te krijgen. “Je wil te veel en je weet niet waar je mee bezig bent.” 

• Dezelfde dag kwam er een crisis bij. Z. belde dat D. haar en haar kinderen had bedreigd met de 
dood. Ze werd op haar werk lastiggevallen door hem. Ze gaf aan D. uit te gaan schrijven bij de 
burgerlijke stand. D. had veel moeite met de keuzes van Z. Met veel moeite lukte het om de 
GGZ te bereiken, maar die zagen geen reden voor de crisisdienst. Een dag later lukte een 
telefonisch spoedoverleg met GGZ  en de veldwerker heeft wederom de situatie uitgelegd. 
Ondertussen had D. ook intieme foto’s van hen verspreid naar de familie en collega’s van Z. en 
zij dreigde met aangifte. Alles bleef bij D. maar malen. Ze kregen snel antwoord van GGZ die 
geen problemen zag. Iedereen was met stomheid geslagen.  

• Week 4. Na enkele pogingen lukt het de veldwerker weer om contact te krijgen met D. Hij had 
aangeklopt bij de daklozenboot in een andere stad, opvang hier kost € 410 per maand. De 
tandem maakte zich hier zorgen over. De veldwerker belde diezelfde dag met het Leger des 
Heils Amsterdam. D. kan hier geen postadres krijgen, omdat hij te kort in Amsterdam 
ingeschreven staat. Hij blijkt wel voldoende rechten opgebouwd te hebben in een kleine stad 
in het zuiden, voor maatschappelijk werk en een postadres. Hier wilde D. echter niet naar terug 
omdat zijn vorige baas daar woonachtig is en hij angst had om hem tegen het lijf te lopen.  

• D. heeft zich ingeschreven bij de daklozenboot in een andere stad. De tandem ging aan de slag 
met een arbeidscontract voor bij zijn vriend, dat voldeed aan de eisen van het UWV. Werken 
leek mogelijk ook therapeutisch de beste optie voor D., aangezien andere hulp niet op gang 
kwam. Ze hebben ook gezocht naar vervangende organisaties voor GGZ en schuldhulpverlening 
in de nieuwe stad.  
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• Week 6. D. en de tandem zijn naar de UWV arts geweest. Deze vond het belangrijk dat D. eerst 
gaat werken aan herstel, geen fysiek en belastend zwaar werk. Hij ging wel mee met het idee 
van een stage, korter dan gedacht. Z. kwam onverwacht langs bij SEZO. Ze wilde toch een 
afrondings- en afscheidsgesprek tussen hen. Er speelde nog een issue over de spullen van D. 
Deze spullen zijn deze dag overgedragen. 

• D. is nu al langer in een nieuwe stad en krijgt nog steeds ondersteuning van SEZO. Zij trekken 
zich pas terug als alles geregeld is, zoals de overdracht UWV, schuldhulpverlening en gewone 
hulpverlening. 

• Week 7. De tandem heeft weer geprobeerd contact te leggen met GGZ, deze keer lukte het. Ze 
hebben weer gevraagd naar de verwijsbrief. GGZ werkte niet mee. De tandem mocht alleen 
namens D. praten, als hij hun toestemmingsformulier tekent, terwijl SEZO allang schriftelijk 
toestemming had van D. Maar dit accepteerde GGZ niet.  

• Tussendoor is de ervaringsdeskundige meegegaan naar het ziekenhuis voor een operatie. Hier 
merkte zij goed dat D. veel moeite heeft met dingen die hij voor het eerst moet doen. Toen zij 
aankwam was D. inmiddels voor de 3e keer bij de balie terug, omdat hij de weg niet kon 
vinden, ondanks alle belijning op de grond. De ervaringsdeskundige kon dit overnemen, de 
receptie wilde het hem niet voor een 4e keer uitleggen.  

• Week 10. D. was bij de veldwerker. Samen hebben ze hulpvragen besproken en beschreven 
voor Stichting MEE: 
- Ondersteuning om samen een woning te zoeken. 
- Begeleiding bij zijn burn-out en helpen met grenzen stellen over zijn gezondheid. D. is bang 

om terug te vallen. Hij wil positieve stappen met hen maken en leren grenzen te stellen 
tussen werk en privé. Leren nee te zeggen en leren iets niet toe te zeggen als hij iets niet 
wil. 

- Helpen met contact maken met officiële instanties en de eerste keer als ondersteuning 
mee. 

- Begeleiding bij de schuldsanering. 
- Een maatje, sociale begeleiding bij zijn in te vullen dagbesteding, die de eerste keer 

meegaat om hem over de drempel te helpen vanwege zijn angst om ergens voor de 1e keer 
naar binnen te gaan. Met iemand erbij is dat geen probleem en dan lukt het de 2e keer zelf. 

• Week 14. D. heeft zich ingeschreven bij woningnet in zijn nieuwe stad. Er was nog steeds geen 
brief van GGZ. Zijn stage liep niet, door gedoe tussen zijn oude werkgever en zijn potentiële 
nieuwe werkgever. Hij kon wel klusjes doen, maar eigenlijk wou D. gewoon werk. Bij steeds 
kleine klusjes en dan weer dagen niet zit D. weer de hele dag binnen en D. kan niet binnen 
zitten. 

• Week 15. De brief van GGZ kwam binnen. De tandem heeft hem officieel aangemeld bij 
Stichting MEE, samen met de eerder benoemde hulpvragen. Een week later belde MEE dat de 
intake binnen vier weken plaats zou vinden. VONL heeft hen gebeld en gemaild om het te 
versnellen, maar kreeg ze niet te pakken. D. gaf wel aan dat hij zich rustiger voelde, maar wel 
heel erg toe was aan vastigheid en een eigen plek. Er was dus vooruitgang. 

• Week 19. D. en de veldwerker hebben het UWV gebeld en dit gesprek samen uitvoerig 
voorbereid. D. wilde in de ziektewet blijven, het zit allemaal nog niet mee. Hij heeft nog steeds 
geen vaste verblijfplaats. Hij moest stoppen met de stage en door een wachtlijst bij Mee is het 
schulphulpverleningstraject nog niet opgestart. Er loopt dus nog van alles. Maar D. wil nu eerst 
herstellen en werken aan zichzelf. Een eigen woning staat op 1, hulp van Stichting MEE op 2 en 
het oplossen van zijn schulden op 3. 

• D.’s uitkering is opgehoogd van € 560 naar € 980 per maand door aanvullende uitkeringen. 

• Week 23. Er is zicht op een woning bij een woningcorporatie. 
 
In het traject hielp het D. heel erg dat SEZO mee mocht naar andere instanties. Reguliere 
hulpverlening mag niet mee naar andere instanties. Dat hij bij de tandem altijd terecht kon heeft 
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erg geholpen, zowel voor het voorkomen van de escalatie naar Z. toe, als voor de spanning en 
onduidelijkheid als andere instanties communiceren. Het is heel fijn dat de tandem betrokken is 
ook na de overdracht naar de andere stad en dat ze een warme overdracht hadden geregeld (mee 
bij de overdracht). 
D. is tevreden over het contact met de mensen van SEZO en gefrustreerd over het lange wachten 

bij instanties. Er is ergernis over organisaties die zeggen contact op te nemen maar dat niet doen 

en als ze het wel doen niet binnen de termijn die ze zelf hebben aangegeven.  

Verder valt de harde systeemwereld tegen: Je wordt steeds weer afgewezen omdat je niet voldoet 

aan de regels. Waar heb je recht op? Verder kijken ze niet. 

De tandem had in het traject regelmatig last van andere partijen die hun verantwoordelijkheid niet 

namen: elke keer worden vragen rondom GGZ bij SEZO neergelegd, terwijl dit niet hun expertise is.  

 

Resultaten: Wat is anders met VONL dan zonder VONL Duidelijk is dat een aantal dingen anders is 
met VONL dan zonder VONL. D. denkt dat hij zonder VONL nu in de goot zou liggen, dat het heel 
slecht met hem zou gaan. Hij had niet geweten wat te doen. 

- Woonruimte. Met VONL is de woonruimte nog niet helemaal geregeld, maar dit lijkt niet 
lang meer te gaan duren. Zonder VONL was dit niet gelukt. In de daklozenopvang komen 
was een financiële uitdaging. Dus het is de vraag of hij dakloos zou zijn of in een 
daklozenopvang zou zitten.  

• Schuldenregeling. De schulden zijn nog niet geregeld, maar zijn dossier begint op orde te 
komen. Er is ook meer rust om aan verbetering te werken. Zonder VONL en langer zonder vaste 
woon- en verblijfplaats was daar geen vooruitgang geboekt.  

• Stress.  
- In zijn stress was D. niet meer in staat om rustig overwogen beslissingen te nemen: zowel 

op woon- en werkgebied speelde dat, als op relatiegebied. 
- De stress is nu veel minder. Zonder VONL was de stress waarschijnlijk gelijk of erger: de 

relatieproblemen zouden misschien geëscaleerd of in het gunstigste geval weggesleten zijn 
door de tand des tijds, maar de huisvestigingsproblemen, de financiële problemen en de 
gezondheidsproblemen zouden verergerd zijn.  

• Uitkering. Door VONL is die verhoogd van € 560 naar € 980. Een deel van de kosten van 
levensonderhoud (eten) en reiskosten tussen opvangplek en Amsterdam om zijn zaken te 
regelen, zijn door VONL betaald.  

 
Ook is een aantal dingen niet anders. 

• Werk. Qua gezondheid zit werken er nu niet in, met en zonder VONL. Gezien zijn arbeidsethos 
is het wel waarschijnlijk dat als D.  zijn zaken weer op orde heeft, hij gaat werken.  

 
We waarderen dit als volgt: 

• Stress.  
- D. had stress. We schatten dit als driekwart zo groot als een (milde) depressie36. Een QALY 

verlies van de driekwart van 0,187 = 0,140. De VONL aanpak heeft de stress teruggebracht 
naar een kwart van de milde depressie. Met een winst van 0,0935 QALY tegen € 50.000 
geeft dit een baat van € 4.675 per jaar. Aannemelijk is dat de stress zoveel lager is tijdens de 
hulp van VONL en gedurende 5 jaar erna. Zonder VONL waren de financiële problemen 
eerder verslechterd en is het waarschijnlijk dat de stress nog zou toenemen. In dat geval is 
de baat groter dan hier geschat.  

 
 
36 Burn-out (overspannen, surmenage, aanpassingsstoornis, stress-gerelateerde stoornis), zie hoofdstuk 
4. 
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- Qua veiligheid is de kans aanzienlijk dat er zonder ingrijpen sprake was geweest van 
bedreigingen en geweldsmisdrijven. Deels was dit al zo: Z. dreigde al met aangifte van 
bedreiging. Misdrijven kosten de maatschappij geld. Voorkomen misdrijven zijn dus een 
baat. De maatschappelijke kosten van een mishandeling zijn gemiddeld € 7.020 en die van 
bedreiging € 3.374. In de pessimistische schatting nemen we alleen de kosten van de 
bedreiging mee. In de optimistische schatting ook de kosten van mishandeling.  

• Woonruimte 
- Woonruimte was tijdens en na het traject nog een probleem, dat door VONL waarschijnlijk 

eerder is opgelost. We nemen hier conservatief geen baten voor mee. 
- Het is de vraag of D. dakloos geworden zou zijn en zo ja hoe lang het zou duren voor hij er 

weer uit kwam. In de optimistische variant nemen we mee dat hij 0,5 jaar gebruik zou 
maken van maatschappelijke opvang (tegen € 10.000) terwijl als het echt mis zou gaan (dit 
is de optimistische variant voor VONL) dan zijn de kosten van maatschappelijke opvang € 
50.000. Tegelijkertijd heeft hij vrienden en is hij regelmatig handig met ritselen. Daarom 
schatten we de kans op 50% dat hij van opvang gebruik zou moeten maken en op 50% dat 
hij dat op de een of andere manier zou weten te voorkomen.  

• Werk. We nemen aan dat D. zonder VONL de eerste 5 jaar niet zou zijn gaan werken. Eerst zou 
het nog slechter met hem gaan en dan zou herstel ook langer duren. We gaan er hier van uit 
dat het drie jaar duurt voordat hij na VONL weer gaat werken. We nemen aan dat hij full time 
gaat werken op minimumloon. Dit speelt dan in de laatste twee jaar van de evaluatie. Het 
eerste jaar leidt dit alleen tot verdringing en het tweede jaar telt de helft van de productie mee 
als extra welvaart.  

• Uitkering: de verhoogde uitkering (van € 560 naar € 980 per maand) is meegenomen tot hij 
weer werkt.  

• Geen schuldenregeling. Zonder SEZO was dat niet gelukt. D. had geen overzicht meer van zijn 
financiën. De schulden waren waarschijnlijk geëscaleerd. Hier wordt de helft van de 
aanvullende baten van schuldhulpverlening genomen. 
 

Daarnaast is er door de hulpverleners van VONL veel tijd ingestoken. Ook andere hulpverleners 
(vooral stichting MEE) moeten er, doordat de casus is opgepakt, meer tijd in stoppen. Andere 
hulpverleners zijn er door VONL ook bij betrokken (GGZ), tegelijk is het waarschijnlijk dat die harder 
hadden moeten werken zonder VONL. De tandem haalde veel spanning tussen D. en Z. weg. Anders 
was crisisopvang waarschijnlijk. Onderstaande tabel geeft in uren de beste schatting.  
 
Tabel 5.7 Uren inzet hulpverleners: VONL, nazorg en overige hulpverlening casus D. 

 

Eind 
VONL 

1 jaar 
daarna 2 3 4 5 

Inzet bij project       
VONL 106 0 0 0 0 0 

VONL-nazorg 0 26 13 13 6 6 

Overige hulpverlening 0 150 50 25 10 10 

 
Inzet zonder project        
Overige hulpverlening 0 26 26 26 26 26 

 
Tabel 5.8 hieronder vat de belangrijkste kosten en baten samen. Onderaan valt op dat de baten 
flink groter zijn dan de kosten. 
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Tabel 5.8 Kosten en baten van de hulpverlening aan D (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL  13   10  

VONL nazorg  7   6  

Overige hulpverlening  28   23  

Extra uitkering  19   19   
  

Totaal kosten  67   58  
 

  

Baten   

Overige hulpverlening  15   12  

Stress ouders  22   45  

Stress kinderen  -     -    

Extra uitkering  19   19  

Verloren productie elders  -32   -32  

Belasting te betalen door werker  7   7  

Netto voor de werker  21   21  

Schuldeisers   7   7  

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale premies)  7   7  

Verlies vrije tijd  -25   -25  

Winst vrije tijd  19   19  

Hoeveel daalt de uitkering omdat D. is gaan werken  -21   -21  

Uitkering bespaard voor de overheid   21   21  

Kosten corporatie huisuitzetting  -     -    

Kosten maatschappelijke opvang  3   13  

Kosten opvang uit huis gezette kinderen  -     -    

Kosten bewoners zelf  5   9  

Baat potentiële huurders  -2   -2  

Kosten voor familie en vrienden  -     -    

Baten schuldhulpverlening  1   2  

Studievertraging  -     -    

Zonder startkwalificatie van school  -     -    

Criminaliteit  3   10  

Vermeden kosten schuldhulpverlening  -     -    

Totaal baten  69   112  

Saldo  2   53  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale kosten)  1   14  

B/K  1,03   1,91  
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5.5. Het verhaal van E 
Korte beschrijving van de casus  
Bij binnenkomst gaat het erg slecht met E. Hij heeft veel problemen: zijn gezin kan nauwelijks 
rondkomen en er zijn schulden (bij de GKA en een winkel). Het gezinsinkomen is € 1.100, waarvan 
ze met zes personen leven. Dit is onder de bijstandsnorm van ongeveer € 1.350. De relatie met zijn 
vrouw (X.) staat onder druk. Er is thuis veel spanning en ruzie. Er zijn problemen met de vier 
inwonende kinderen (een jonger dan 18) en er zijn met name zorgen om een van de zonen, die na 
enkele jaren detentie op verzoek van de reclassering (en eigenlijk tegen de zin van E.) weer thuis 
woont. De zoon gebruikte weer alcohol en drugs en hing op de bank, zonder werk of uitkering. E. 
durfde hem niet weg te sturen. Na oplopende spanningen thuis is hij in een opgeknapt schuurtje 
gaan wonen. Hij heeft op naam van E. geld geleend bij de GKA en E. heeft schulden gemaakt om 
zijn zoon te kunnen helpen. 
E. heeft veel lichamelijke klachten (waar hij voor onder specialistische behandeling is) en 
psychische problemen. Het wordt hem allemaal te veel. Hij kan niet slapen van de stress en huilt 
veel.  
Begin 70-ger jaren is E. naar Nederland gekomen, eerst illegaal daarna met verblijfsvergunning. Zijn 
vrouw is aan hem uitgehuwelijkt. Ze hebben vijf kinderen, van wie er vier bij hen wonen. E. heeft 
dertig jaar lang voor dezelfde baas gewerkt. Toen hij ziek werd, ging het financieel ook slechter. E. 
is nu met pensioen. Hij had gerekend op een goed pensioen, maar omdat zijn baas amper premie 
heeft afgedragen, valt dat erg tegen. Hij heeft veel activiteiten buitenshuis, onder andere 
vrijwilligerswerk bij een aantal organisaties en hij volgt vrijwillig en vrijblijvend taallessen. 
 
Als E. bij VONL aanklopt zoekt hij al even vergeefs hulp om met €1.100 per maand rond te komen 
met een gezin van zes en om de spanningen thuis aan te pakken. 
 
In de 14 maanden die daarop volgden heeft VONL diverse acties ondernomen:  

• De veldwerker spreekt met alle bij het gezin betrokken hulpverleners af dat de tandem E. 
begeleidt en het aanspreekpunt is.  

• De eerste periode besteedt de veldwerker veel tijd en energie aan E. De veldwerker komt een 
paar keer bij het gezin thuis. Ook gaat hij mee naar het ziekenhuis, omdat E. zich niet goed 
verstaanbaar kan maken. E. heeft veel last van bijwerkingen van de medicatie en zou dat graag 
willen afbouwen.  

• De veldwerker regelt een nieuwe wasmachine. Hij helpt met het op orde krijgen van de 
administratie. Ze treffen afbetalingsregelingen en stellen een budgetplan op. Het duurt een 
paar maanden voordat de veldwerker erachter komt waarom E. onder de bijstandsnorm blijft. 
Hij legt contact met de sociaal raadslieden en de belastingconsulent. Ze vragen diverse 
toeslagen en een aanvullende uitkering aan. Met terugwerkende kracht wordt er een 
belastingteruggave geregeld voor X. Ook is AOW aangevraagd. E. krijgt nu een 
vrijwilligersvergoeding en het gezin gaat gebruikmaken van de voedselbank. Met al deze 
maatregelen lukt het om de financiële situatie op orde te krijgen. Sociaal raadslieden 
onderzoeken of het pensioen te repareren is. Dat is niet zo omdat er nauwelijks is opgebouwd.  

• Het regelen van de geldzaken levert nieuwe spanningen op. X. vindt dat het geld van de 
belastingteruggave voor háár is. Uiteindelijk besluiten ze om het geld, samen met extra geld 
van toeslagen en de vrijwilligersvergoeding te gebruiken om de schulden af te betalen die ze 
voor hun zoon hebben gemaakt. Ze zijn er trots op dat ze dit op eigen kracht hebben kunnen 
afbetalen en er geen formele schuldregeling nodig is. Dat dit geregeld is scheelt E. stress.  

• De veldwerker regelt betere, minder vrijblijvende taallessen bij de gemeente, drie keer in de 
week. E.’s Nederlands gaat er hierdoor flink op vooruit. Ook op andere vlakken ontwikkelt E. 
zich. In maand 10 haalt hij een diploma wat hij weer kan gebruiken in zijn vrijwilligerswerk. Hij 
blijft erg actief als vrijwilliger en voelt zich op alle plekken erg gewaardeerd.  
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• Langzaam bouwt zich een vertrouwensrelatie op tussen E. en de veldwerker. Met X. en de 
kinderen heeft dat heel wat langer geduurd. Zij treden hem aanvankelijk met meer 
wantrouwen tegemoet. X. heeft wel even tijd nodig gehad om te wennen aan de 
bemoeienissen van SEZO. Ze is kritisch: ze heeft al veel hulpverleners gezien en haar ervaringen 
waren niet goed. Ze heeft te vaak meegemaakt dat ze afspraken niet nakomen en beloftes niet 
waarmaken. Als er ook met X. een vertrouwensband is ontstaan, maand 6, vraagt de 
veldwerker aan haar wat zij nodig heeft. Haar antwoord is duidelijk: de relatie met haar man 
herstellen en ontdekken hoe ze ervoor kan zorgen dat er minder spanningen zijn tussen de 
ouders en de kinderen. De veldwerker heeft veel gesprekken met hen, apart en samen. Er 
speelt veel oud zeer. Zij is uitgehuwelijkt, wat bij beiden problemen geeft. De veldwerker weet 
hen te motiveren voor relatietherapie bij een praktijk voor interculturele therapie. Vooral X. 
hecht aan een vrouwelijke therapeut met wortels uit het eigen herkomstland. De veldwerker 
gaat mee naar het intakegesprek. Verder pakken ze het zelf op. E. vindt de relatietherapie erg 
spannend omdat er voor hem veel op het spel staat.  

• E. heeft contact met zijn kinderen, al loopt het met één van de zonen nog moeizaam. De 
kinderen geven hun ouders in de zomer een reis naar hun land van herkomst waar ze al heel 
lang niet geweest zijn. De vakantie is niet echt een succes, omdat E. erg ziek wordt. Daarom 
moeten ze er langer blijven en komt E. medicijnen te kort. 

• Het schuurtje is inmiddels afgebroken en zoon Y. woont weer thuis. Hij krijgt contact met een 
vrouw uit de buurt. Ze willen met elkaar trouwen. E. en zijn vrouw X. gaan kennis maken en om 
haar hand vragen. Haar vader blokkeert dat want Y. is een slechte partij omdat hij drank en 
druks zou gebruiken. Dat is een zware teleurstelling, want dat is niet meer zo. De zoon kan dit 
niet accepteren en gaat haar stalken. De vader van de vrouw dient een klacht in bij de 
gemeente vanwege treiteren en overlast. E. en Y. worden los van elkaar opgeroepen voor een 
gesprek bij de gemeente. Daar zitten mensen, van onder andere de politie, de officier van 
justitie, de woningcorporatie en de GGD. E. begrijpt niet veel van dit gesprek. Het gaat er 
kennelijk nogal hard aan toe. Dit geeft hem veel problemen en stress. Als ouders worden zij 
verantwoordelijk gesteld door de gemeente voor hun meerderjarige zoon. Er wordt een 
ultimatum gesteld: Y. krijgt een gebiedsverbod en als ze hun zoon niet onder controle weten te 
krijgen, dan gaat de woningbouwcorporatie over tot ontruiming. De veldwerker heeft 
inmiddels een goed contact opgebouwd met de betreffende ambtenaar en weet een 
ontruiming te voorkomen. Ze maken de afspraak dat het contact vanuit de gemeente altijd 
eerst via de veldwerker loopt en dat ze geen onaangekondigde brieven aan E. sturen. Zo’n brief 
geeft zoveel onrust, dat alles waar de tandem aan heeft gewerkt onder druk komt te staan. 
Wanneer deze ambtenaar met vakantie is, kiest zijn vervanger de hardere lijn. Hoewel de 
gestalkte vrouw en haar gezin inmiddels verhuisd zijn, wordt voor de tweede keer het 
gebiedsverbod van kracht. Noodgedwongen zwerft Y. op straat. X. laat hem af en toe ’s nachts 
binnen. Zoon Y. vindt uiteindelijk toevlucht bij zijn zus, die buiten Amsterdam woont. Later 
vindt hij daar eigen woonruimte.  

• E. doet veel vrijwilligerswerk waardoor hij het inkomen kan aanvullen met cadeaubonnen, 
voedsel en de vrijwilligersvergoeding. De veldwerker onderhoudt met regelmaat contact met 
beide vrijwilligersorganisaties die zich op hun beurt maximaal inspannen voor het welzijn van 
E. Hij krijgt van alle kanten hulp. Wat zijn netwerk voor hem betekent, wordt duidelijk wanneer 
zijn fiets wordt gestolen. Zijn collega’s geven hem een nieuwe (opgeknapte tweedehands) fiets. 
Het doet hem goed dat zijn collega’s hem helpen. 

• De ervaringsdeskundige is vanaf de zestiende maand van het traject betrokken. Hij kende E. al 
via zijn vrijwilligerswerk. Bij het eerste contact hebben ze meteen een goed, open en warm 
gesprek. E. vindt het prettig dat hij zijn verhaal kwijt kan. Het gezin is in beweging, stap voor 
stap gaat het beter. Hij heeft samen met zijn vrouw het huis van zoon Y. opgeknapt, zo blij zijn 
ze voor hem. Ook zijn zoon vond dat heel fijn. Maar er blijven nog spanningen. Komt E. moe 
thuis, met een gedaalde suikerspiegel, dan is hij prikkelbaar. Zijn vrouw wil graag dat E. rustig 
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thuiskomt en dat hij ook eens aan de kinderen vraagt hoe het met ze gaat. Maar E. is hiervoor 
te moe.  

• Daarna kwam nog een brief van de woningbouw met wederom de waarschuwing dat een 
huisuitzetting volgt als de zoon zich niet aan de afspraken houdt. In de brief stond ook dat zij 
altijd met twee mensen naar deze woning moeten komen, vanwege de dreiging die er van de 
zoon uitgaat. De brief kwam op het moment dat het gebiedsverbod was opgeheven, de zoon 
niet meer op dat adres woonde en ook de vrouw en haar gezin inmiddels verhuisd waren. Hier 
begreep niemand wat van. Deze brief zorgde voor veel stress en paniek bij E. en zijn vrouw. Er 
blijven vragen door zijn hoofd spoken: waarom stuurt de corporatie die brief? Wat is er aan de 
hand? Stopt het een keer? Op verzoek van E. schakelt de veldwerker een advocaat in. De 
veldwerker en E. hebben het gesprek samen voorbereid en E. is alleen naar het gesprek gegaan 
om de zelfredzaamheid te stimuleren.  

• Anderhalf jaar na de start van het traject rijzen vermoedens van dementie; E. vergeet veel en 
voelt zich niet goed. De huisarts verwijst hem door naar een specialist. Voordat hij daar terecht 
kan, gaat dat ziekenhuis dicht. Dit vertraagt het onderzoek. Hij komt terecht bij een spreekuur 
in de wijk, speciaal voor migranten met geheugenproblematiek. Bijna twee jaar na de start van 
het traject wordt hij door medisch specialisten onderzocht, die concluderen dat hij kampt met 
een depressie, gerelateerd aan de situatie thuis. E. wordt door meerdere gezamenlijk 
gesprekken met diens huisarts en de tandem die inmiddels een goede relatie met de huisarts 
heeft opgebouwd, aangemeld bij de interculturele GGZ. 

• De zorgen om zoon Y. spelen op veel momenten een rol. Na driekwart jaar sturen zijn ouders 
hem naar SEZO. De veldwerker begeleidt zoon Y. enkele maanden onder andere met zijn 
schulden en stimuleert hem om zijn inkomen te verbeteren. Dat leidt tot het vinden van een 
baan.  Die draagt uiteindelijk Y. over naar schuldhulpverlening voor verdere ondersteuning en 
aanpak van zijn schulden. De veldwerker brengt hem in contact met maatschappelijk werk in 
zijn nieuwe woonplaats. Driekwart jaar later kwam hij langs bij SEZO. Het is een andere man 
geworden, zegt de veldwerker: hij is gemotiveerd om met zijn problemen aan de slag te gaan. 
Dat het huwelijk van zijn ouders in stand blijft, is voor hem erg belangrijk en ook wil hij graag 
meer contact met zijn vader. E. staat daar nog niet voor open. Daarnaast begeleidt de 
veldwerker de minderjarige dochter, die door moeder X. was doorverwezen, bij zowel 
schoolproblematiek als de relatie met vader E. 

• Anderhalf jaar na de start van het traject is er veel verbeterd voor E. en zijn gezin. Het inkomen 
is op orde en de schulden zijn afgelost. Inmiddels wonen twee oudere kinderen niet meer 
thuis, waardoor de voordeurdelerskorting niet meer van toepassing is. Dat scheelt ruim € 100 
per maand, per kind. De relatie met de kinderen is sterk verbeterd. Mede door de inzet van de 
tandem is het zoon Y. gelukt om zijn leven op orde te krijgen: hij is verhuisd naar een andere 
stad, waar hij werk, een huis en een vrouw heeft. Alle gezinsleden, ook de kinderen, weten de 
tandem te vinden wanneer er iets aan de hand is. Er is veel minder stress bij E. en X., al blijven 
er spanningen. Ze gaan er in relatietherapie aan werken. Het netwerk rond E. is verstevigd en 
hij heeft veel geleerd en onderhoudt nu zelf contacten met instanties. Hij houdt de 
administratie bij, heeft minder stress en zit veel beter in zijn vel. 

 
Resultaten: Wat is anders met VONL dan zonder VONL Duidelijk is dat een aantal dingen anders is 
met VONL dan zonder VONL. 

• E. denkt dat zonder VONL alles weg zou zijn geweest: vrouw en kinderen. Hij heeft in de 
periode dat het erg slecht ging overal hulp gezocht en uiteindelijk gekregen bij SEZO/VONL. 
Waarschijnlijk was de hulp anders langzaam op gang gekomen en versnipperd gebleven. De 
situatie thuis was mogelijk nog verder geëscaleerd. Hij was zelf niet in staat geweest contacten 
met instanties te onderhouden. Dan zouden zijn lichamelijke en geestelijke klachten zeker zijn 
verergerd. Het is zeer aannemelijk dat het huurcontract was ontbonden naar aanleiding van de 
situatie rondom zoon Y. 
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• Stress. E. was erg gestresst en depressief van de thuissituatie. Zonder VONL had hij dit niet 
kunnen verbeteren. Voor de andere gezinsleden geldt die stress ook, maar waarschijnlijk in 
mindere mate want ze waren niet depressief.  

• Inkomen. E. was al tijden bezig om rond te komen van weinig geld. Dat er mogelijkheden 
waren om het inkomen aan te vullen en geld terug te vragen van de belastingdienst, had E. niet 
zelf kunnen achterhalen. Door het hogere inkomen en de belastingteruggave waren de 
schulden oplosbaar. Zonder dat waren ze dat misschien niet geweest, al hadden de kinderen 
dan mogelijk kunnen helpen (die immers ook een reis naar hun thuisland hadden gegeven). 
Dus mogelijk waren de schulden problematisch geworden, maar misschien ook niet.  

• Woonruimte 
- Zonder VONL waren ze waarschijnlijk uit huis gezet.  

• Werk 
- E. en X. werken niet meer. Dat verandert niet. Eventueel zou een baat voor zijn 

vrijwilligerswerk meegenomen kunnen worden, immers het is de vraag of dat door was 
blijven gaan zonder VONL en met de huisvestigingsproblemen die er dan waren. Ook heeft 
de tandem diverse keren door overleg met de vrijwilligersorganisaties weten te voorkomen 
dat door spanningen het vrijwilligerswerk en de daaraan gekoppelde vergoedingen ten 
einde zouden komen. Voorzichtigheidshalve nemen we dat niet mee. 

- Drie van de vier kinderen die tijdens het begin thuis wonen, werken (eventueel in 
combinatie met studie). Uit huis gezet worden zou hun werk of hun onderwijskansen flink 
hinderen. We nemen conservatief aan dat ze een opleiding volgden en dat de huisuitzetting 
en de stress samen de kans op niet succesvol of vertraagd afronden van de opleiding 
hadden vergroot. We nemen geen arbeidsmarkt effect mee. Als een van de kinderen werkt 
en door huisvestingsproblemen een half jaar niet zou werken (baan kwijt, tijd nodig om 
alles weer op orde te krijgen en baanzoektijd), dan is de maatschappelijke schade groter 
(namelijk € 12.000) dan wat nu is meegenomen.  

- VONL heeft bijgedragen aan het feit dat zoon Y. weer zijn zaken op de rit heeft en een baan 
heeft.  

• Veiligheid / criminaliteit. Zoon Y. had een crimineel verleden en was tijdens de VONL periode 
niet crimineel. Dat had makkelijk kunnen veranderen als hij dakloos was geworden, of niet 
door de veldwerker die hij vertrouwde met het maatschappelijk werk in zijn nieuwe 
woonplaats in contact was gebracht.  

 
We waarderen dit als volgt: 

• Stress.  
- E. had zo veel stress en depressieve klachten dat we dat bij de start van VONL op een 

(milde) depressie schatten. Een QALY verlies van 0,187. De VONL-aanpak heeft de stress 
met de helft gereduceerd. Een winst van 0,0935 QALY tegen € 50.000 geeft een baat van € 
4.675 per jaar. Aannemelijk is dat de stress zoveel lager is in de vijf jaar na het traject van 
VONL. Zonder VONL waren de financiële problemen eerder verslechterd en is het 
waarschijnlijk dat de stress nog zou toenemen. In dat geval is de baat groter dan hier 
geschat.  

- De baat voor de vrouw en de kinderen schatten we op de helft van die van E.  
Veiligheid/ criminaliteit: Stel dat VONL 5 of 10 procent bijgedragen heeft aan dat het niet 
misgegaan is en dat als het misging zoon Y. een half jaar celstraf zou moeten uitzitten. De 
kosten van een dag detentie zijn € 250 (Trouw, 2018), voor een half jaar zijn de kosten dan 
€ 45.625, plus nog maatschappelijke schade van de criminaliteit (zie paragraaf 4.8). Dan is 
5 of 10 procent hiervan meenemen € 2.500 tot € 5.000.  

• Woonruimte 
- We gaan er optimistisch vanuit dat er een kans was dat E. in zijn netwerk (door het 

vrijwilligerswerk) een ander onderdak had weten te vinden (voor hem zijn vrouw en vier 
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kinderen, niet noodzakelijkerwijs hetzelfde dak). We schatten de kans dat maatschappelijke 
opvang nodig was op 50 procent. 

• Inkomen. Het maandelijks inkomen uit diverse uitkeringen is verhoogd van € 1.100 naar 
€ 1.600.  

• Werk 
- Voor E. en X. zijn er geen baten anders dan meer en beter vrijwilligerswerk. Dat waarderen 

we conservatief niet. 
- Voor de kinderen nemen we hier aan dat VONL voor hun werk en werkkansen niets 

uitmaakt. Als dat wel zo is, nemen de baten flink toe.  

• Geen schuldenregeling, zonder VONL was dat niet gelukt. Tenzij de kinderen hadden geholpen. 
We nemen hier de vermeden kosten van schuldhulpverlening voor mee.  

 
Daarnaast is er door de hulpverleners (van VONL) veel tijd ingestoken. Onderstaande tabel geeft in 
uren de beste inschatting. De uren van VONL zijn bekend. Er zal nog redelijk wat nazorg nodig zijn. 
Overige hulpverlening is in deze casus hoog ingeschat omdat de zoon in een andere stad ook hulp 
krijgt na door VONL te zijn doorverwezen. Zonder inzet van het project was er anders vast hulp 
opgestart, maar te weinig intensief om de samenloop van problemen te kunnen oplossen. 
 
Tabel 5.9 Uren inzet hulpverleners: VONL, nazorg en overige hulpverlening casus E. 

 

Eind 
VONL 

1 jaar 
daarna 2 3 4 5 

Inzet bij project       
VONL 454 0 0 0 0 0 

VONL-nazorg 0 26 13 13 6 6 

Overige hulpverlening 100 26 13 6 3 2 

 
Inzet zonder project        
Overige hulpverlening 0 20 20 20 20 20 

 
De tabel hieronder vat de belangrijkste kosten en baten samen. 
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Tabel 5.10 kosten en baten van de hulpverlening aan E (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL  54   44  

VONL nazorg  7   6  

Overige hulpverlening  18   14  

Extra uitkering  33   33   
  

Totaal kosten  112   98  
 

  

Baten   

Overige hulpverlening  11   9  

Stress ouders  36   71  

Stress kinderen  24   47  

Extra uitkering  33   33  

Verloren productie elders  -     -    

Belasting te betalen door werker  -     -    

Netto voor de werker  -     -    

Schuldeisers   -     -    

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale premies)  -     -    

Verlies vrije tijd  -     -    

Winst vrije tijd  -     -    

Hoeveel daalt de uitkering omdat E. is gaan werken  -     -    

Uitkering bespaard voor de overheid   -     -    

Kosten corporatie huisuitzetting  2   2  

Kosten maatschappelijke opvang  5   25  

Kosten opvang uit huis gezette kinderen  -     -    

Kosten bewoners zelf  14   28  

Baat potentiële huurders  -2   -2  

Kosten voor familie en vrienden  -     -    

Baten schuldhulpverlening  -     -    

Studievertraging  5   5  

Zonder startkwalificatie van school  6   6  

Criminaliteit  3   5  

Vermeden kosten schuldhulpverlening  1   2  

Totaal baten  137   232  

Saldo  24   134  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale kosten)  17   92  

B/K  1,21   2,37  
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5.6. Conclusie  
Ondanks de grote verschillen tussen de casussen is er een aantal lessen te leren. Tabel 5.11 geeft 
een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten per casus en voor de 5 casussen gezamenlijk. 
Hier wordt voor de leesbaarheid het gemiddelde saldo gepresenteerd, dit is het gemiddelde tussen 
de pessimistische en de optimistische variant. In alle vijf casussen zijn de baten groter dan de 
kosten. Voor deze vijf casussen zijn de totale baten min de kosten (het saldo) gemiddeld € 288.000. 
Dit is echter gebaseerd op kosten die gemaakt worden deels buiten VONL om. Als hiervoor wordt 
gecorrigeerd is het gezamenlijke saldo nog steeds € 62.000. In alle casussen zijn de 
maatschappelijke baten groter dan de maatschappelijke kosten, ook in de negatieve variant. 
Gemiddeld levert een euro € 2,11 op, waarbij dit varieert per casus van € 1,45 tot € 4,43. Dit is een 
erg hoog rendement. 
 
 
Tabel 5.11 Gemiddelde uitkomsten van de vijf casussen (×€1.000) 

 

A B C D E Totaal 5 
casussen 

Totaal kosten 26 41 38 63 105 273 

Totaal baten 113 120 54 90 184 561 

Saldo 87 79 16 28 79 288 

Saldo voor 
VONL 

51 53 13 7 54 179 

B/K 4,43 3,04 1,45 1,47 1,79 2,11 

 
 
 
Figuur 5.1 geeft de baten/kosten verhouding weer voor de vijf casussen en voor de optelling ervan. 
De grote ruit geeft het gemiddelde saldo weer. Dit ligt altijd ruim boven de 1. In de pessimistische 
variant hebben alle casussen een baat van meer dan de kosten, en in de optimist variant levert 
iedere euro in iedere casus minstens €1,80 welvaartswinst op.  
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Figuur 5.1 Baten/kosten verhouding voor de vijf casussen 

 
 
De verdeling van effecten is niet gelijk over alle actoren. Tabel B.1 laat zien aan wie de 
verschillende kosten en baten zijn toegerekend. Op basis daarvan is uitgerekend wie hoeveel 
kosten en baten heeft. Tabel 5.12 geeft de gemiddelde uitkomst van de pessimistische en de 
optimistische variant (voor de volledige tabel zie Tabel B.2). Er zijn twee partijen die nadeel 
hebben: VONL en overige samenleving. De samenleving (dus de andere actoren dan benoemd in de 
tabel) heeft een negatief saldo omdat als iemand door VONL gaat werken, iemand anders zijn baan 
kwijtraakt. Dit effect is groter dan de andere positieve effecten voor de rest van de samenleving. 
Tegelijk gaan de cliënten, hun partners en hun kinderen, de gemeente en schuldeisers er op 
vooruit. 
 
Tabel 5.12 Verdelingseffecten voor de casussen (×€1.000) 

 

Cliёnt en 
partner Kinderen 

SEZO/ 
VONL Gemeente 

Schuld-
eisers 

Overige 
samenleving Overheid 

Saldo 
totaal 

Gemiddeld 276 90 -133 22 41 -9 0 288 

 
 
Het volgende hoofdstuk kijkt in hoeverre deze resultaten van de vijf casussen ook voor alle 
casussen gezamenlijk gelden.  
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6. Maatschappelijke kosten en baten voor alle casussen  
 
De gemiddelde baten per casus uit het hoofdstuk hiervoor kunnen niet met alle casussen 
vermenigvuldigd worden om een totaal te krijgen. Dat is te ruw. In dit hoofdstuk worden daarom 
eerst de casussen en de gegevens erover nader bekeken voordat een aggregatie over het totaal 
gemaakt wordt.  
 

6.1. Kenmerken van de casussen 
Er zijn 82 casussen waarvoor uren geschreven zijn.37 Er zijn grote verschillen in de hoeveelheid uren 
die er per casus is besteed. Tabel 6.1 laat zien dat bij 34 casussen er minder dan 20 uur inzet is 
geweest (exclusief contact maken!), terwijl 18 casussen meer dan 100 uur inzet hebben gekost. 
Gemiddeld is de inzet 72,5 uur per casus. De gemiddelde tijdsinzet in de langste categorie is ruim 
100 maal de gemiddelde inzet in de laagste categorie. Dit maakt het lastig om qua benodigde inzet 
te spreken over een typische VONL casus: de verschillen zijn groot.  
 
Tabel 6.1 Gewerkte uren per casus onderverdeeld in classes. 

 

0-5 
uur 

5-10 
uur 

10-20 
uur 

20-50 
uur 

50-100 
uur 

100-
200 uur 

200-
800 uur Totaal  

Gemiddelde tijd casussen  2,7 7,6 14,1 34,0 66,9 143,6 342,1 72,5 

Aantal  18 7 9 14 16 10 8 82 
Totaal uur per categorie 49 53 127 476 1.070 1.436 2.737 5.946 

 
Een deel van de korte trajecten zijn geen typische VONL casussen. Gedurende de gehele pilot van 
het project was het steeds onderzoeken voor welke casussen de methode van toegevoegde 
waarde kan zijn. Verder zijn er zaken die geen typische VONL casus waren maar die aan kwamen 
‘waaien’ gewoon opgepakt. Dit kan iemand zijn die via een andere casus hoort van VONL en zich 
daarom meldt, ook al voldoet hij niet aan de criteria (bijvoorbeeld geen kinderen), dan wordt hij 
toch geholpen. Ook is een aantal casusen via Stichting Leergeld binnengekomen. Dit bleek later 
toch geen goede type casussen en daar is dus mee gestopt, ook al is in veel van deze gevallen wel 
armoede voorkomen. Een deel van de korte casussen kan wel een typisch VONL casus zijn: 
kenmerkend is het wantrouwen naar hulpverleners door eerdere slechte ervaringen. Daardoor is 
vaak al veel inspanning nodig om tot een afspraak te komen. Die tijd is (helaas) niet bijgehouden.  
 
Figuur 6.1 geeft het aantal dagen weer dat een casus heeft gelopen vanaf de start van de casus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
37 Elders is sprake van 85 casussen, door missende informatie in het bestand is er over drie casussen 
geen informatie. Daarom gaan we hier uit van 82 casussen. 
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Figuur 6.1 Doorlooptijd in dagen afgezet tegen startdatum 

 
 
Hierin valt de dalende lijn op: dit zijn de casussen die afgesloten zijn vanwege of op het eind van 
het project. Veel casussen waren voor december 2020 al wel klaar, alleen nog niet afgerond. Dit 
effect is dus (minstens deels) een administratief verschijnsel. Daarnaast geldt uiteraard dat hoe 
later men is begonnen, hoe korter de mogelijke doorlooptijd is. Er is dus een aantal casussen 
eerder afgesloten dan gebeurd zou zijn zonder einde aan het project. Tegelijk zijn er later in het 
project veel casussen begonnen die relatief kort duurden en afgesloten zijn voor het eind van het 
project in vergelijking met de periode daarvoor. Dit roept de vraag op wat de gemiddelde 
doorlooptijd per casus is per startjaar. Tabel 6.2 laat zien dat de gemiddelde tijd per casus sterk is 
gedaald in de loop van de tijd. Tabel 6.3 laat zien dat dit ook zo is zonder de casussen die in de 
laatste halve maand zijn afgerond. Verderop gaan we in op de mogelijke verklaring waarom later in 
de tijd een kortere doorlooptijd wordt waargenomen (de tijd op zich is geen verklaring) en wat 
eventueel implicaties zijn voor de kosten van VONL als langer doorgegaan wordt met deze aanpak.  
 
Tabel 6.2 Geschreven tijd casussen naar startjaar 

 2017 2018 2019 2020 Gemiddeld 

Gemiddeld geschreven tijd casus begonnen in  250,2 92,4 45,7 32,1 72,5 

Aantal  6 28 19 28 82 

 
 
Tabel 6.3 Geschreven tijd casussen naar startjaar voor de casussen afgerond voor 15 december 
2020 

 2017 2018 2019 2020 
Hele 
periode 

Gemiddeld geschreven tijd casus begonnen in  93,7 48,8 15,5 21,8 35,8 

Aantal  4 18 14 13 49 

 
 
Figuur 6.2 geeft de geschreven tijd per casus weer afgezet tegen de doorlooptijd. Hierbij valt op dat 
er zoals te verwachten is een positief verband is, namelijk hoe langer een casus loopt, hoe meer er 
gedaan wordt. Tegelijk is dat een verre van perfect verband.  
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Figuur 6.2 Uren per casus ten opzichte van de doorlooptijd 

 
 
Wat vooral opvalt zijn de paar enorme uitschieters van ieder meer dan 400 uur. Er zijn 8 casussen 
geweest waar meer dan 200 uur in gewerkt is. Tegelijk zijn er veel casussen met een gering aantal 
uren. In Tabel 6.4 zijn de casussen uitgesplitst naar aantal erin gestoken uren. Er zijn 18 casussen 
waar minder dan 5 uur in is gestoken. Dit is een of twee gesprekken en misschien iets uitzoeken of 
verwijzen, maar niet meer. Er is 102 uur gewerkt aan de lichte casussen waar minder dan 10 uur op 
geschreven is (althans geschreven, er kan al meer tijd zitten in het maken van contact). Dit is 
redelijk vergelijkbaar met een kortdurend algemeen maatschappelijk werk traject, hier staat 14 uur 
voor.  
Er zijn geen heel harde uitspraken te doen over waarom er in het begin meer intensievere trajecten 
geweest lijken te zijn. Het uitzoeken van de methode (heel goed aansluiten bij de behoefte van de 
cliënt) kan een rol hebben gespeeld. Later werd VONL meer bekend en sterker ingebed in het 
netwerk van andere organisaties (onder andere via deelname aan Verbond van 100). Daardoor 
lukte het vaak om sneller een doorbraak van problemen te forceren. Dat kan het aantal lange 
casussen of de duur ervan beperken. De samenwerking, zoals geleerd in het Verbond van 100, 
helpt om in minder uren zware problematiek op te lossen. Tegelijkertijd zullen er altijd zeer 
tijdsintensieve casussen blijven bestaan. Het gaat om gezinnen waar veel wantrouwen naar 
hulpverleners is door eerdere ervaring gecombineerd met ernstige problematiek. Zowel het 
winnen van het vertrouwen als het helpen oplossen van de problemen kost dan veel tijd.  
Later in het traject kwamen er ook casussen bij waar al andere hulpverleners een deel deden en 
waar VONL medewerkers maar een deeltje hoefden te doen. Het ging dan bijvoorbeeld om 
preventief en sociaal raadslieden werk, vaak inkomensreparatie, zoals het aanvragen van een 
uitkering. Dat zijn geen typische VONL casussen, maar komt via een goed werkend netwerk langs.  
 
Korte casussen lijken dus niet typisch VONL. Maar pas op, een deel van de casussen die kort duren 
kunnen toch VONL zijn. Het wantrouwen naar hulpverleners dat overwonnen moet worden, is 
typisch VONL. Dus er zit vaak al veel tijd in het maken van contact voordat een casus qua 
urenregistratie gaat lopen. De urenregistratie geeft dus een onderschatting van de gewerkte uren 
per casus. Verderop wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware casussen, waarbij de 
grens op 10 uur wordt gelegd (al kan hiermee gevarieerd worden). De lichte casussen hebben dan 
lagere baten.  
 
 



 Maatschappelijke kosten-batenanalyse Van Overleven Naar Leven 
 

Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies  72 
 
 
 

Tabel 6.4 Aantal en omvang lichte (tijds extensieve) casussen ten opzichte van het geheel 

 5 uur 10 uur 15 uur 20 uur 26 uur 35 uur 50 uur 100 uur 

Zware casussen 64 57 52 48 44 41 34 18 

Lichte casussen 18 25 30 34 38 41 48 64 

%# 22% 30% 37% 41% 46% 50% 59% 78% 

Uren besteed aan de 
lichte casussen 

49 102 160 228 317 414 704 1774 

% totaal 0,8% 1,7% 2,7% 3,8% 5,3% 7,0% 12% 30% 

 
 
Gezien de grote verschillen tussen de casussen is het de vraag hoe de casussen uit hoofdstuk 5 zich 
verhouden tot de rest. Tabel 6.5 vergelijkt de 5 casussen van hoofdstuk 5 met het gemiddelde van 
alle casussen. Hieruit blijkt dat de 5 casussen relatief lang hebben geduurd (tot langer dan drie jaar) 
en allemaal meer tijd dan gemiddeld hebben gekost. In totaal beslaan de vijf casussen 21 procent 
van de totale tijd die op projecten is geschreven.  
 
Tabel 6.5 Casussen hiervoor besproken met de overige casussen.  

  Aantal dagen doorlooptijd Geschreven tijd in uren 

Gemiddeld (85 casussen) 410 72,5 

Totaal   5.946 

Casus E 1106 453,7 

Casus C 1041 276,7 

Casus B 987 243,0 

Casus A 867 141,7 

Casus D 315 105,6 
Geschreven tijd 5 casussen 
als deel van de totale tijd  21% 

 
 
Er waren 85 casussen, hierbij waren uiteraard meer mensen betrokken: vaak bestond een 
huishouden uit twee ouders en een of meerdere kinderen. 
  
Tabel 6.6 geeft een overzicht van het aantal volwassenen en kinderen dat door VONL is geholpen. 
In totaal zijn er 115 volwassenen geholpen en 194 kinderen. Bijna de helft van deze kinderen is 
onder de 12 jaar, een derde zijn pubers en een zesde zijn (jong) volwassenen. In totaal waren er 15 
casussen waarbij er geen kinderen waren38. Oorspronkelijk was de doelgroep van VONL gezinnen, 
dat is later uitgebreid tot ook alleenstaanden (Deels gaat het om kinderen van mensen die in VONL 
zitten of die door andere organisaties verwezen zijn. Deze worden dan uiteraard geholpen mits de 
andere voorwaarden (zoals problematische schulden) aanwezig zijn.  
 
 
 
 
 
 

 
 
38 Preciezer: bij 5 casussen stond geregistreerd dat er 0 kinderen waren, bij 9 casussen is dit niet 
ingevuld.  
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Tabel 6.6 Aantal betrokken volwassenen en kinderen 

 #  Volwassenen  

Casussen 
zonder 
kinderen 

Kinderen 
0-12 

Kinderen 
13-18 

Kinderen 
>18 Kinderen 

Alle casussen 85 116 13 94 74 36 204 

Zware casussen 57 78 6 68 51 27 146 
Opmerking: Bij zware casussen is meer dan 10 uur geschreven. Bij lichte casussen minder dan 10 
uur.  
 

6.2. Resultaten van de casussen  
Tabel 6.7 geeft de belangrijkste resultaten weer zoals in de interne registratie van SEZO staan. 
Hierbij kon steeds per casus 1 resultaat worden aangekruist. In 10 casussen is dit niet ingevuld en 
nog 16 staat niet van toepassing. Er zijn 6 huisuitzettingen voorkomen (de eerste en laatste rij), in 
23 casussen is de stress afgenomen en in 10 casussen zijn de schulden afgenomen. Dat er maar één 
antwoord mogelijk was, is hier een beperking. Twee categorieën kunnen goed gelijk op gaan: als 
een huisuitzetting is voorkomen, is waarschijnlijk ook de stress afgenomen. Er is in 10 gevallen 
aangegeven dat de schulden gedaald zijn. Als je dit vergelijkt met Tabel 6.9 blijkt dat in 22 gevallen 
de schuld met meer dan € 10.000 is gedaald. De 10 casussen waar dat als antwoord is aangekruist, 
is dan ook een onderschatting. Tevens bevat de tabel een overzicht hoeveel uur er per resultaat 
gemiddeld aan casussen is gewerkt. Dit is uitgesplitst in lichte (minder dan 10 uur geregistreerd) en 
zware casussen. De casussen waar een afname van de schulden is gerealiseerd, hebben de meeste 
tijd gekost (168 uur gemiddeld) gevolgd door de huisuitzettingen. Armoede voorkomen betreft 
vaak korte casussen (bijvoorbeeld aanvragen uitkering) maar er zijn ook een zestal zaken waarbij 
dit resultaat is vermeld, waar gemiddeld 143 uur aan gewerkt is.  
 
Tabel 6.7 Belangrijkste resultaat voor de casussen 

 Aantallen 
 Gemiddelde uren 

per categorie 

 

Alle 
casussen  

Zware 
gevallen 

 Alle 
casussen 

Zware 
gevallen 

Huisuitzetting voorkomen 5 5  121 121 

Schuldtraject gestart 5 5  106 106 

Echtscheiding voorkomen 0 0  - - 

Armoede voorkomen 14 6  64 143 

Afname schulden 10 10  168 168 

Nvt 16 6  26 67 

Stress afname 23 19  65 78 

Werk gevonden 1 1  42 42 

Afname schulden & huisuitzetting 
voorkomen 

1 1  142 142 

Niet ingevuld 10 4  14 30 

Ingevuld 75 53  77 108 

 
Tabel 6.8 geeft een overzicht van de gerapporteerde schuldentrajecten. In 12 gevallen is dit niet 
ingevuld en in 27 casussen waren er geen schulden. Hoewel er in 27 gevallen geen schulden waren, 
hadden huishoudens bij de start eigenlijk altijd financiële stress. Soms was het mogelijk een 
betalingsregeling te treffen (in 20 gevallen), verder zijn vooral GKA-trajecten gestart of 
aangevraagd. 
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Tabel 6.8 Wat voor soort schuldentraject is er geweest? 

 Aantal casussen 
Gemiddelde uren 
per categorie  

 

Alle 
casussen 

Zware 
gevallen 

Alle 
casussen 

Zware 
gevallen 

Betalingsregelingen getroffen/ stabiliserende 
acties (geen GKA ingediend) 20 18 124 138 

GKA-traject gestart 10 10 106 106 

WSNP-traject gestart 1 1 142 142 
Geen traject tot stand gekomen (wel GKA of WSNP 
ingediend). 7 5 87 121 

Geen schuldentraject nodig 27 11 22 48 

Aanvraag GKA-traject 8 7 105 120 

Niet ingevuld 12    

Ingevuld 73 52 79 109 
Opmerking: de categorie “Persoonlijke lening (bij de kredietbank, is wanneer de schuld dusdanig laag is dat het op 

die manier kan worden gefinancierd)” bestond ook maar bleek niet relevant. 

 
Tabel 6.9 geeft een overzicht van de afname van de schuld. In 31 gevallen was deze afname kleiner 
dan € 1.000. Tegelijk was er bij 22 casussen een afname van de schuld met meer dan € 10.000, 
hetgeen een fors resultaat is voor deze mensen die meestal een uitkering als inkomen hebben. 
Kwijtschelding van (een gedeelte van) de schulden kan hier een rol bij spelen. Bij 32 casussen is de 
schuld afgenomen, dit is meer dan de 10 van Tabel 6.7 waar de vraag was naar het belangrijkste 
resultaat, terwijl hier specifiek werd gevraagd naar het effect op de schuld. De laatste kolom laat 
zien dat de aanvraag van of het starten van een GKA-traject heel vaak voorkomt bij de huishoudens 
met de hoogste schuldreductie.  
 
Tabel 6.9 Is er een afname van de schuld en hoe groot is deze? 

 Aantal casussen 
Gemiddelde uren per 

categorie 
GKA gestart 

of 
aangevraagd 

 

Alle 
casussen 

Zware 
gevallen 

Alle 
casussen 

Zware 
gevallen 

0 – 1000 Euro 31 15 25 48 0 

1001 – 2500 Euro 3 2 14 20 1 

2501 – 5000 Euro 4 4 164 164 1 

5001 – 10000 Euro 3 3 142 142 0 

> 10000 Euro 22 19 102 117 15 

Niet ingevuld 22    1 

Ingevuld 63 43 66 95 17 

 
Wat het resultaat negatief beïnvloedt is dat er tijdens de VONL-periode twee deelnemers naar het 
buitenland verhuisd zijn en er twee zijn overleden. De hulpverleners zeggen dat twee casussen 
uiteindelijk geen succes waren omdat het niet gelukt was om daar vertrouwen op te bouwen. Door 
de samenwerking kregen de meeste mensen weer vertrouwen en gaan ze zelf problemen te lijf. 
Dat wil niet zeggen dat ze bij een volgend probleem niet weer aankloppen voor hulp (al zou dat 
mooi zijn), maar dat ze eerder en bewuster hulp vragen en niet zo ver in de problemen zakken.  
 
Tot slot geeft Tabel 6.10 nog de belangrijkste resultaten voor de 5 casussen uit het vorige 
hoofdstuk zoals ze in het bestand genoteerd zijn. Wat daaruit blijkt is dat: 
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• In alle casusbeschrijvingen is stressreductie een flink effect, maar alleen in casus D staat het 
ook geselecteerd in de Excel. 

• In casussen A en D heeft iemand werk gevonden dan wel is het waarschijnlijk dat iemand 
eerder gaat werken door VONL. Maar staat dit niet genoteerd.  

• In vier casussen (A, B, D, E) was er dreiging van uitzetting. Alleen in A en B is dit ook 
geselecteerd in de Excel.  

• De verhoudingsgewijs kleinere posten (criminaliteit voorkomen en effect op scholing voor de 
kinderen) komt niet als keuzemogelijkheid voor. 

Het bestand geeft daarom waarschijnlijk een onderschatting van de gerealiseerde effecten.  
 
Tabel 6.10 Belangrijkste resultaten volgens het databestand voor de 5 casussen van hoofdstuk 5  

 Soort Schuldentraject Resultaat door VONL 

 € 
Schuldbedrag 
afgenomen 

Financiële 
stress 
afgenomen? 

A WSNP-traject gestart Afname schulden 
huisuitzetting voorkomen 

> 10000 Euro Ja 

B GKA-traject gestart Huisuitzetting voorkomen > 10000 Euro Ja 

C GKA-traject gestart Schuldtraject gestart > 10000 Euro Ja 

D Betalingsregelingen getroffen/ 
stabiliserende acties (geen GKA 
ingediend) 

Stress afname Ja 

E Betalingsregelingen getroffen/ 
stabiliserende acties (geen GKA 
ingediend) 

Armoede voorkomen 2501 – 5000 
Euro 

Ja 

 
 

6.3. Vergelijking met de resultaten van de HvA (2021). 
Tegelijk met deze MKBA heeft de HvA (2021) een evaluatie van VONL uitgevoerd door middel van 
17 deelnemers bij de start en 19 deelnemers aan het eind. Deze deelnemers zijn door SEZO 
geselecteerd voor een diepte-interview. Hier zitten dus alleen echte VONL-casussen bij, dus geen 
lichte casussen. Verder zitten er (zeker in de gesprekken bij het begin) niet de zwaarste gevallen in: 
er moet voldoende vertrouwen in de hulpverleners zijn om met een onderzoeker die via de 
hulpverlener komt te praten.  
 
De HvA heeft 5 vragen over financiële stress gesteld. De financiële stress is bij aanvang groot en 
verbetert deels maar niet significant. Op twee vragen komt geen verbetering. Dat gaat om de 
antwoorden op: ‘Ik vraag me de hele tijd af of ik wel genoeg geld heb’ (constant op 65 procent) en 
‘Ik maak me vaak zorgen over geld’ (constant op 65 procent). Op de andere drie vragen is wel een 
verbetering: “ik kom vaak geld tekort’ (gedaald van 76 procent naar 65 procent), ‘Ik ben alleen 
bezig met wat ik nu moet betalen. De rest zie ik later wel.’ (daling van 47 procent naar 29 procent) 
en ‘Ik heb het gevoel dat ik weinig controle heb over mijn financiële situatie.’ (daling van 53 naar 29 
procent). Dus de hoofdconclusie op basis van de statistische analyse is dat er geen statistisch 
significante vooruitgang is. De kleine steekproefomvang speelt mogelijk een rol bij de lage 
statistische significantie. 
Iets losser naar de cijfers gekeken, geven de cijfers aan dat mensen meer controle ervaren en meer 
vooruitkijken, tegelijk is voor de meeste deelnemers de financiële situatie nog steeds niet 
makkelijk. Dat klopt met wat je verwacht: de situatie was totaal niet onder controle, een deel zit in 
een GKA of WSNP-traject, of werkt daarnaar toe. In zo’n traject is er weinig geld, zijn de regels strak 
en is de stress hoog. En het merendeel van de respondenten leeft van een uitkering, dat is ook 
zonder schulden (traject) niet royaal.  
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Het tweede dat hier besproken moet worden zijn de antwoorden die achteraf gegeven worden 
over de kwaliteit van leven en de ontwikkeling ervan tijdens VONL. De meeste deelnemers (80 
procent) geven aan dat ze nu tevreden zijn met hun kwaliteit van leven terwijl dit voor VONL maar 
10 procent was.39 Op de specifieke leefgebieden is de verbetering van kwaliteit van leven niet 
significant verbeterd. Dat komt door twee dingen: (i) per deelgebied zijn er mensen op 
vooruitgegaan en mensen op achteruit gegaan. Per saldo is de ontwikkeling een verbetering. Hoe 
groter de variatie in antwoorden is, hoe lastiger statistische significatie is te bereiken. (ii) 
statistische significantie hangt naast variatie in antwoorden ook af van hoe groot de steekproef is. 
Hier gaat het om een kleine groep wat statistische significatie lastig maakt. Op het gebied van 
financiën is de gemiddelde ontwikkeling van 0 naar 40 procent. De woonomstandigheden zijn 
verbeterd (van 33 naar 67 procent tevreden deelnemers). En de psychische gezondheid is sterk 
verbeterd (het aandeel tevreden respondenten gaat van 18 naar 67 procent).  
 
Het HvA onderzoek geeft uitkomsten in dezelfde richting als hier geschat: namelijk een verbetering 
van de psychische gezondheid en algemene kwaliteit van leven doordat de ergste financiële 
problemen aangepakt zijn. Tegelijk blijven er nog veel stress en financiële problemen over. Daarom 
is in de MKBA’s die in dit rapport worden gepresenteerd ook nergens aangenomen dat de stress 
helemaal verdwijnt door VONL: VONL reduceert (soms flink), maar kan niet alles oplossen.  
  

6.4. Berekening maatschappelijke kosten-baten voor alle casussen 
Op basis van de 85 casussen die VONL behandeld heeft, rekenen we de maatschappelijke kosten en 
baten uit.  
 
Voor de baten zijn de effecten in Tabel 6.7 een belangrijke basis. In deze tabel zijn voor 26 casussen 
geen baten ingevuld: of nvt (niet van toepassing) of niet ingevuld. Voor deze casussen worden de 
belangrijkste baten dan ook niet berekend. Voor de vermeden kosten van schuldhulpverlening of 
de extra baten van schuldhulpverlening zijn er voor een paar van deze casussen wel baten 
meegenomen. Volgens Tabel 6.7 is in een casus werk gevonden. Dit is aangehouden, al is dit 
waarschijnlijk een ondergrens. In 13 casussen is genoteerd dat de bron van inkomen loon is. Zonder 
VONL zou dit verloren kunnen gaan. En VONL kan ervoor zorgen dat mensen eerder een baan 
krijgen ook als dat buiten de VONL periode is, dan is het nu niet geregistreerd.  
Per effect is een schatting gemaakt van het effect op de maandelijkse uitkering en een schatting 
van het effect op de stress (Tabel 6.11). De uitkering is een overdracht en komt in de MKBA zowel 
aan de kosten als aan de batenkant terecht met een nul effect op het saldo. Het effect op de stress 
geldt voor de aanvrager. Dus een huisuitzetting voorkomen voor een aanvrager verlaagt de stress 
met 0,5*0187 = 0,0935 QALY. Een partner van de aanvrager telt voor de helft mee en een kind voor 
een kwart. Een kind dat niet uit huis gezet wordt door VONL ervaart dus een qaly winst van 
0.0935*0,025=0,023375 QALY.  
 
Voorts is voor de casussen waar VONL maar weinig uren in gestoken heeft, aangenomen dat het 
effect op stress maar 20 % is van de casussen waar VONL meer tijd in gestoken heeft. De grens 
tussen veel en weinig ligt zoals hierboven beschreven op 10 uur. Ook bij het effect op scholing is dit 
voor de casussen met minder dan 10 uur op 20% geschat van de casussen met meer dan 10 uur.  
Van de kinderen ouder dan 18 jaar is een kwart meegerekend, omdat een flink deel niet meer thuis 
woont.  
 

 
 
39 Percentage deelnemers dat het desbetreffende leefgebied beoordeelt als ‘kan niet beter, tevreden of 
meestal tevreden’ bij afronding van VONL. 
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Tabel 6.11 Effect van VONL op uitkering en stress  

 

Wat is de 
maandelijkse extra 
uitkering 

Wat is het effect van x op stress (Let op: dit is 
het netto-effect (project – nulalternatief)); nog 
te vermenigvuldigen met 0,187 qaly voor stress 
per jaar.  

Huisuitzetting 
voorkomen 400 0,5 

Schuldtraject gestart 0 0,1 
Echtscheiding 
voorkomen 0 0 

Armoede voorkomen 400 0,1 

Afname schulden 0 0,1 

nvt 0  
Stress afname 200 0,5 

Werk gevonden 0 0,25 
Afname schulden 
huisuitzetting 
voorkomen 400 0,5 

Niet ingevuld 0  0 
 
 
De baten voor schuldhulpverlening zijn uitgerekend op basis van de informatie van Tabel 6.9 en 
meegenomen voor de effecten: Betalingsregelingen getroffen/ stabiliserende acties (geen GKA 
ingediend); GKA-traject gestart; WSNP-traject gestart; Aanvraag GKA traject. De baten voor 
vermeden kosten schuldhulpverlening zijn berekend op basis van het antwoord ‘armoede 
voorkomen’ (Tabel 6.7).  
 
De uren van VONL zijn bekend en de schatting van de uurtarieven is gebaseerd op paragraaf 4.1. 
Voor de nazorg, de extra uren en de bespaarde uren van de overige hulpverlening is gebruik 
gemaakt van de casussen uit het vorige hoofdstuk. Voor de casussen is de verhouding van deze 
uren ten opzichte van de uren van VONL uitgerekend.  
In de optimistische berekening is deze ratio gebruikt voor nazorg en overige hulpverlening, terwijl 
deze uren in de pessimistische berekening verdubbeld zijn. In de pessimistische berekening is de 
bespaarde hulpverlening uitgerekend op basis van de 5 casussen, terwijl in de optimistische 
berekening de dubbele waarde is gebruikt (zie Tabel 6.12).  
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Tabel 6.12 kengetallen voor de overige hulpverlening. 

 

Gemiddelde 5 
casussen Pessimistisch Optimistisch 

VONL-nazorg t.o.v. uren VONL 0,21 0,42 0,21 

Overige hulpverlening t.o.v. VONL 0,29 0,58 0,29 

Bespaarde hulpverlening t.o.v. VONL 0,41 0,41 0,82 
 
 
Op basis van deze gegevens zijn de maatschappelijke kosten en baten uitgerekend op vergelijkbare 
wijze als in hoofdstuk 5 bij de casussen. De kosten van de VONL hulpverlening zijn ongeveer een 
derde van de totale kosten. De geschatte extra uitkering is een grote extra kostenpost.  
Aan de batenkant zijn er veel baten, maar qua omvang is er een aantal dat veel groter is dan de 
rest: de verhoogde uitkeringen, de besparing op de overige hulpverlening en de gezondheidswinst 
van ouders en kinderen door de lagere stress. Per saldo zijn de baten € 470.000 tot € 2,8 miljoen 
groter dan de kosten (een na onderste regel). In de onderste regel staat de baten 
kostenverhouding: in de pessimistische berekening levert iedere euro aan kosten € 1,20 aan 
maatschappelijke baat op. In de optimistische berekening levert iedere euro aan kosten een 
maatschappelijke baat op van € 2,63.  
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Tabel 6.13 MKBA VONL van alle casussen (×€1.000) 

 Pessimistisch Optimistisch 

Kosten    

VONL 727 593 

VONL-nazorg 335 137 

Overige hulpverlening 447 182 

Extra uitkering 840 840 

 0 0 

Totaal kosten  2.349   1.752  

   

Baten   

Overige hulpverlening 332 543 

Stress ouders 959 1918 

Stress kinderen 423 846 

Extra uitkering 840 840 

Verloren productie elders -24 -24 

Belasting te betalen door werker 9 9 

Netto voor de werker 31 31 

Schuldeisers  6 6 

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale 
premies) 

9 9 

Verlies vrije tijd -32 -32 

Winst vrije tijd 14 14 

Hoeveel daalt de uitkering omdat cliёnt is gaan 
werken 

-27 -27 

Uitkering bespaard voor de overheid  27 27 

Kosten corporatie huisuitzetting 9 9 

Kosten maatschappelijke opvang 8 38 

Kosten opvang uit huis gezette kinderen 0 0 

Kosten bewoners zelf 68 136 

Baat potentiële huurders -14 -14 

Kosten voor familie en vrienden 0 0 

Baten schuldhulpverlening 39 117 

Studievertraging 37 37 

Zonder startkwalificatie van school 93 93 

Criminaliteit 0 0 

Vermeden kosten schuldhulpverlening 11 32 

Totaal baten  2.818   4.608  

Saldo  470   2.855  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in totale 
kosten) 

226 1857 

B/K  1,20   2,63  
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7. Conclusie en discussie  
 
Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkst resultaten, de verdelingseffecten en de 
gevoeligheidsanalyse. De laatste paragraaf geeft de conclusie en een aantal aanbevelingen.  

7.1. Resultaten 
In hoofdstuk 5 zijn voor 5 casussen in detail de maatschappelijke kosten en baten uitgerekend en in 
hoofdstuk 6 is dit in minder detail gedaan voor alle 85 casussen die VONL de afgelopen jaren heeft 
gedaan. De kosten van VONL zijn iets minder dan een derde van de totale kosten. De rest van de 
kosten zijn extra kosten van hulpverlening, nazorg voor de mensen die met VONL geholpen zijn en 
de extra kosten van uitkeringen. Qua baten is er een aantal grote posten, namelijk de extra 
uitkeringsontvangsten, de betere gezondheid door minder stress voor aanvragers en partners en 
kinderen, en bespaarde hulpverlening elders. Kleinere baten zijn de kosten van vermeden 
huisuitzettingen, extra productie door mensen die zijn gaan werken, en de baten van beter 
scholingssucces door een betere thuissituatie.  
 
De grafische samenvatting van de uitkomst staat in Figuur 7.1.40 Figuur 7.1 geeft de verhouding 
weer tussen maatschappelijke baten en maatschappelijke kosten. Een verhouding groter dan 1 
geeft weer dat de baten groter zijn dan de kosten, daarom snijdt de verticale as de horizontale as 
bij 1. Dit toont dat voor zowel de 5 als de 85 casussen de baten groter zijn dan de kosten. De ruit 
geeft het gemiddelde resultaat van de pessimistische en optimistische variant, terwijl de onderkant 
de pessimistische variant is en de bovenkant de optimistische variant is. Voor de vijf casussen en 
het totaal is de negatieve variant positief, dat wil zeggen ook negatief gerekend levert € 1 aan 
kosten meer dan € 1 aan baten op. Gemiddeld over alle casussen levert een euro aan VONL ruim 
€ 1,90 op. De onzekerheidsmarge daaromheen is in zijn geheel positief. Een euro levert € 1,20 (in 
de pessimistische variant) tot € 2,93 (in de positieve variant) op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
40 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. vat de uitkomst van de 5 casussen samen en Tabel B.3 geeft 
het gedetailleerde overzicht. Tabel 6.13 geeft de MKBA-uitkomst voor alle resultaten. 
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Figuur 7.1 Baten kosten verhouding voor de 5 casussen en alle 85 VONL casussen  

 
 

7.2. Verdelingseffecten 
 
Zoals hierboven bleek, zijn de maatschappelijke baten groter dan de maatschappelijke kosten. 
Tegelijkertijd zijn die niet gelijk verdeeld in de samenleving. In de appendix (Tabel B.1) is 
weergegeven welk (deel) van ieder effect bij welke actor terecht komt. Tabel 7.1 geeft de 
belangrijkste resultaten (het gemiddelde van de pessimistische en de optimistische variant; voor de 
varianten zelf zie tabel Tabel B.4). De cliënt en de partner en de kinderen zijn logischerwijze 
degenen die het meest profiteren van de hulp. SEZO als uitvoerder van VONL heeft uiteraard de 
directe kosten (al kan de rekening hiervoor uiteindelijk door de gemeente worden betaald). De 
gemeente gaat er gemiddeld iets op achteruit. In de pessimistische berekening legt de gemeente er 
geld op toe: de nazorg en de extra hulpverlening die op gang komt door VONL zijn dan duurder dan 
de bespaarde zorg elders en de bespaarde kosten van maatschappelijke opvang (deze laatst zijn 
conservatief ingeschat). In de optimistische berekening zijn de bespaarde kosten van zorg elders en 
van maatschappelijke opvang groter dan de kosten die door VONL worden veroorzaakt. De 
schuldeisers krijgen iets meer geld als er door VONL meer mensen gaan werken. De rest van de 
samenleving gaat er per saldo op vooruit. Sommige effecten voor de rest van de samenleving zijn 
negatief (zoals verdrongen productie elders), andere positief (zoals een deel van de scholingsbaten 
en de vermeden kosten van schuldhulpverlening). De overheid als geheel maakt meer kosten, wat 
vooral de kosten van extra uitkeringen zijn (er is een afname van het niet-gebruik van bestaande 
regelingen).  
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Tabel 7.1 Verdelingseffecten voor de 85 casussen (×€1.000) 

 

Cliёnt en 
partner Kinderen 

SEZO/ 
VONL Gemeente 

Schuld-
eisers 

Overige 
samen-
leving Overheid Totaal  

Gemiddeld 2361 700 -660 -90 6 107 -760 1662 

 
 

7.3. Gevoeligheidsanalyse 
Een analyse zoals in dit rapport kan niet zonder veel aannames en schattingen te maken. De vraag 
die hierbij hoort, is hoe robuust de uitkomst is voor de aannamen. Een blik op de MKBA voor alle 
casussen in Tabel 6.13 laat zien dat er veel effecten zijn, maar dat de meeste effecten te klein zijn 
om impact op de conclusie te hebben. Als alle posten rond werk, huisuitzettingen en school op nul 
worden gezet verandert de conclusie niet. Een hogere waarde voor deze effecten vergroot de 
aantrekkelijkheid verder, maar ook dit verandert de conclusie dat de maatschappelijke baten 
groter zijn dan de kosten niet.  
 
In een gevoeligheidsanalyse die is uitgevoerd (zie voor de tabellen de bijlage) is vooral onderzocht 
hoe robuust de uitkomst is voor negatieve veranderingen. De belangrijkste conclusies zijn: 

• Sommige casussen (A en B) blijven altijd positief, andere kunnen ook negatief worden in de 
pessimistische berekening. In de positieve berekening blijven de baten steeds groter dan de 
kosten.  

• Als de tijdshorizon korter wordt dan worden effecten van minder stress en arbeidsmarktbaten 
korter meegenomen. Sommige kosten van hulpverlening worden ook korter meegenomen. Als 
de horizon ingekort wordt tot 3 jaar na VONL dan zijn sommige casussen negatief in de 
pessimistische berekening. Als de horizon wordt ingekort tot twee jaar, worden meer casussen 
negatief in de pessimistische berekening en worden ook de zware casussen (meer dan 10 uur) 
en alle casussen negatief in de pessimistische berekening.  

• Als volwassenen even zwaar worden geteld qua stress (dus partners evenveel stress als de 
aanvrager) en kinderen half zoveel als de aanvrager, of als iedereen evenveel stress heeft als 
de aanvrager, dan stijgen alle uitkomsten (zie tevens SER 2017 over waarom stress bij kinderen 
door stress bij ouders een groot probleem is). 

• Als de afname van de stress maar half zo groot is als in de basisberekening dan worden 
sommige casussen in de pessimistische berekening negatief, net als het totaal voor alle 
casussen en de zware casussen. De positieve berekening blijft altijd positief. 

• Lagere kosten van hulpverlening verbeteren alle uitkomsten. De kosten die nu gehanteerd zijn 
voor VONL zijn de gemiddelde kosten over de hele periode. Tegelijk is in hoofdstuk 6 getoond 
dat de bestede uren aan het eind lager zijn per casus dan in het begin. Hier zit waarschijnlijk 
een leereffect in. Dat betekent dat als VONL langer draait de kosten dan lager zijn en de 
baten/kosten verhouding gunstiger wordt. 

• Als in de berekening van alle casussen de grens van zware casussen opgeschoven wordt van 10 
uur naar 50, 100 of 200 daalt de uitkomst, omdat baten van stress en school in de lichte 
gevallen maar 20% zijn van de baten in de zware casussen. De grens op 50 uur leggen heeft 
geen effect op de tekens. Als de grens op 100 en 200 ligt, daalt de uitkomst voor de zware, de 
lichte en alle gevallen in de pessimistische berekening onder nul. Dat ook de uitkomst van de 
zware casussen onder nul daalt, is logisch, omdat de zware gevallen waar relatief weinig kosten 
voor gemaakt zijn uit de groep zware casussen verdwijnen. Tegelijk blijft de positieve 
berekening een positieve uitkomst hebben. 

• Het Amsterdamse beleid heeft de afgelopen jaren steeds sterker ingezet op het voorkomen 
van huisuitzettingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn. Hierdoor kan de kans om ze te 
voorkomen te positief ingeschat zijn als de huisuitzettingen altijd voorkomen zouden zijn, was 
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het niet door VONL, dan wel door een andere crisisinterventie. In dat geval worden de baten 
van huisuitzettingen overschat: de mensen zouden toch niet uit huis worden gezet. Er worden 
dan alleen kosten van crisisinterventie elders vermeden. In de gevoeligheidsanalyse zijn geen 
baten voor vermeden huisuitzettingen meegenomen. Dit verlaagt wel de uitkomst, maar niet 
het beeld. In een casus (D) die in de basisberekening net positief is, wordt het beeld nu net 
positief. Het totaalplaatje blijft positief.41  

• In alle gevallen waar de negatieve berekening een negatieve uitkomst heeft, is de positieve 
berekening positief en veel groter. Als je het gemiddelde zou berekenen als beste schatting, 
dan is deze altijd positief.  

 
Daarom is de conclusie dat, ondanks de onzekerheid over effectschattingen, de positieve uitkomst 
behoorlijk robuust is.  
 

7.4. Conclusie 
Hoofdconclusie 
Met Van Overleven naar Leven (VONL) zijn in totaal 85 gezinnen (casussen) geholpen met een 
combinatie van problemen (waaronder financiële problemen) op een nieuwe manier (geen 
protocol en met meer beschikbare tijd met gezin). De vraag was of deze aanpak maatschappelijke 
baten heeft die groter zijn dan de maatschappelijke kosten. Het antwoord op die vraag is duidelijk 
‘ja’: gemiddeld over alle casussen levert € 1 aan VONL ruim € 1,90 op. De onzekerheidsmarge 
daaromheen is in zijn geheel positief. Dit is robuust voor veel parameters.  
 
Hoofdaanbeveling 
Hieruit volgt de hoofdaanbeveling dat een aanpak als VONL welvaartsverhogend is en dus vanuit 
economische oogpunt zinvol is om toe te passen.  
 
Verdere aanbevelingen 
Er zijn drie gebieden waar verbetering mogelijk is. 
 
Verbeter VONL 
Een intensieve aanpak van gezinnen met een combinatie van problemen is zinvol en tegelijk ook 
duur per geholpen huishouden. Zoeken naar efficiënter werken en efficiëntere methoden lijkt 
zinvol. Daar lijkt ruimte voor te zijn: VONL is een nieuwe aanpak en zag in de loop van de tijd een 
daling van de gemiddelde inzet. Ook andere methodes (zoals de doorbraakmethode van IPW) 
worden ontwikkeld en misschien is een palet aan methoden nodig afhankelijk van de problemen 
die spelen.  
 
Voorkom dat VONL nodig is 
Of eigenlijk verminder het aantal keren dat het nodig is. Denk hierbij aan:  

 
 
41 Tegelijk gaat hier de gekke situatie ontstaan dat de baten van een interventie die een uitzetting 
voorkomt, afhangen van hoe het maatschappelijk werk is georganiseerd. Stel dat er twee organisaties 
zijn voor de laatste mogelijke oplossing: VONL en een crisisdienst vanuit de schuldhulpverlening. Als 
VONL dan zorgt dat een uitzetting voorkomen wordt, dan scheelt dit kosten bij de crisisdienst. Als de 
organisatie anders is, namelijk maar een crisisdienst voor de laatste kans, dan zou, als die niet helpt, een 
uitzetting plaatsvinden en is de baat een vermeden uitzetting. Als er dus maar een organisatie is zijn de 
baten veel groter dan wanneer er twee organisaties zijn, ook al is er in werkelijkheid precies dezelfde 
hulp. In de eerste situatie met twee organisaties die crisishulp kunnen bieden, kan het management de 
maatschappelijke impact dan op papier vergroten door de twee crisisdiensten te fuseren.  
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• Flexibelere hulpverlening, waarbij meer tijd is. Nu is een aantal van de VONL-casussen in eerste 
instantie bij andere hulpverleners gestrand omdat die te weinig tijd of mogelijkheden hadden 
om vaker te proberen contact te krijgen.  

• De overheid die sneller maatwerk levert. Bij een aantal casussen moest VONL helpen 
problemen op te ruimen die deels vanuit diezelfde overheid (WPI; uitvoering Participatiewet) 
zijn ontstaan. Verbetering van de uitvoering van de Participatiewet is waarschijnlijk voor een 
deel van de gevallen een manier om grote problemen voor te zijn zodat dure oplossingen zoals 
VONL niet nodig zijn. Denk hierbij aan een andere intake (waarbij sommige casussen meteen 
naar een intensiever traject gaan) en extra flexibiliteit en inzet om uithuiszetting te 
voorkomen. Deels is hier misschien beleid voor nodig en deels helpt het als medewerkers van 
WPI en VONL elkaar beter weten te vinden (dat merkten VONL-medewerkers nu al nu zeelkaar 
in het Verbond van 100 tegenkwamen). 

• Verzin slimmere manieren om mensen met problematische schulden te helpen. Voor een deel 
van de mensen zal het een oplossing zijn als de gemeente de uitkering int, de vaste lasten 
betaalt en de rest uitkeert aan de persoon.  

• Voorkom dat mensen in geldproblemen komen door (nog) actiever niet-gebruik van regelingen 
te verminderen. Bijvoorbeeld door regelmatig (eenmaal per jaar) persoonlijk met 
uitkeringsgerechtigden en werkenden met een laag inkomen door te nemen hoe het gaat en of 
ze gebruik maken van beschikbare regelingen en voorzieningen. 

• Voorkom dat regelingen die bedoeld zijn om misbruik van voorzieningen te maken, zoals de 
kostendelersnorm, elders tot grote problemen leiden. 

 
Verbeter het onderzoek 
De uitkomst van het onderzoek is behoorlijk robuust, daar valt dus niet veel te winnen op 
hoofdpunten. Dus hoewel veel effectschattingen conservatief zijn, zouden betere schattingen niet 
leiden tot een andere maar hooguit positievere uitkomst. Voor de praktijk zou dit niet uitmaken.  
Wat wel nuttig zou zijn, is om van meer casussen systematisch één met en één zonder hulp 
scenario te schrijven en dan te vergelijken hoeveel de gemeente precies bespaart aan kosten elders 
door intensievere hulp te bieden. Die inschatting nu is ruw en daardoor conservatief. Dit kan de 
gemeente helpen beargumenteren waarom veel geld uitgeven aan een relatief kleine groep een 
voor de gemeentefinanciën goede zaak is.42  
 
Tot slot 
De aanbevelingen zijn gericht op ‘kijk waar VONL beter kan’. Dit sluit goed aan bij de 
hoofdaanbeveling ‘ga door met VONL omdat de VONLaanpak meer baten heeft dan kosten (een 
euro aan kosten levert 1,90 aan baten op) en dus welvaartsverhogend is’.  

 
 
42 Er wordt nu aan een kleine groep veel uitgegeven. Dat geldt voor ziekenhuizen ook. Hoewel daar ook 
wel eens discussies zijn over wat zorg aan individuele personen mag kosten, de bedragen die daar voor 
kwaliteit van leven betaald worden, liggen veel hoger dan hier. 
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Appendix B Aanvullende tabellen 
 
Tabel B.1 laat per effect zien bij wie dit effect terechtkomt. Zo komen de kosten van VONL bij de 
SEZO terecht, zijn de overige hulpverleningskosten (indirect) voor de gemeente. De extra uitkering 
staat er twee keer in: namelijk als kost voor de overheid en als baat voor de ontvangers.  
 
Tabel B.1 Verdelingseffecten 
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Verloren productie elders 
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Belasting te betalen door de werker 
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is gaan werken 
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Tabel B.2 Verdelingseffecten voor de 5 casussen (×€1.000) 

 

Client en 
partner Kinderen VONL Gemeente 

Schuld-
eisers 

Overige 
samenleving Overheid 

Saldo 
totaal 

Pessimistisch  200   65   -146   -10   41   -15   -2   133  

Optimistisch  352   115   -119   54   41   -3   3   443  

Gemiddeld 276 90 -133 22 41 -9 0 288 
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Tabel B.3 MKBA van de vijf casussen (×€1.000) 

 A A B B C C D D E E 

 Pess. Opt. Pess. Opt. Pess. Opt. Pess. Opt. Pess. Opt. 

Kosten            

VONL 17  14  29  24  33  27  13  10  54  44  

VONL-nazorg 6  5  7  6  7  6  7  6  7  6  

Overige hulpverlening 6  5  7  6  -  -  28  23  18  14  

Extra uitkering -  -  2  2  1  1  19  19  33  33  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Totaal kosten 29  23  45  37  42  34  67  58  112  98  

Baten           

Overige hulpverlening 11  9  11  9  20  16  15  12  11  9  

Stress ouders 17  35  19  38  12  24  22  45  36  71  

Stress kinderen 6  12  14  28  6  12  -  -  24  47  

Extra uitkering -  -  2  2  1  1  19  19  33  33  

Verloren productie elders -36  -36  -  -  -  -  -32  -32  -  -  

Belasting te betalen door werker 14  14  -  -  -  -  7  7  -  -  

Netto voor de werker 21  21  -  -  -  -  21  21  -  -  

Schuldeisers  34  34  -  -  -  -  7  7  -  -  

Hoeveel zijn de werkgeverslasten (sociale 
premies) 

14  14  -  -  -  -  7  7  -  -  

Verlies vrije tijd -25  -25  -  -  -  -  -25  -25  -  -  

Winst vrije tijd 21  21  -  -  -  -  19  19  -  -  

Hoeveel daalt de uitkering omdat X.is 
gaan werken 

-  -  -  -  -  -  -21  -21  -  -  

Uitkering bespaard voor de overheid  -  -  -  -  -  -  21  21  -  -  

Kosten corporatie huisuitzetting 3  3  2  2  -  -  -  -  2  2  

Kosten maatschappelijke opvang -  -  8  38  -  -  3  13  5  25  

Kosten opvang uit huis gezette kinderen -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Kosten bewoners zelf 9  19  18  35  -  -  5  9  14  28  

Baat potentiële huurders -  -  -3  -3  -  -  -2  -2  -2  -2  

Kosten voor familie en vrienden -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Baten schuldhulpverlening 1  3  1  3  1  3  1  2  -  -  

Studievertraging 2  2  4  4  2  2  -  -  5  5  

Zonder startkwalificatie van school 3  3  5  5  3  3  -  -  6  6  

Criminaliteit -  -  -  -  -  -  3  10  3  5  

Vermeden kosten schuldhulpverlening -  -  -  -  -  -  -  -  1  2  

Totaal baten 97  129  80  160  46  62  69  112  137  232  

Saldo 68  106  35  123  4  28  2  53  24  134  

Saldo voor VONL (naar rato VONL in 
totale kosten) 

40  62  23  83  3  23  1  14  17  92  

B/K 3,36  5,50  1,77  4,31  1,10  1,81  1,03  1,91  1,21  2,37  

Noot: Pess. staat voor de pessimistische variant, Opt. staat voor de optimistische variant.  
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Tabel B.4 Verdelingseffecten voor alle 85 casussen (×€1.000) 

 

Client en 
partner Kinderen VONL Gemeente 

Schuld-
eisers 

Overige 
samenleving Overheid 

Saldo 
totaal 

Pessimistisch  1.847   488   -727   -442   6   62   -765   470  

Optimistisch  2.874   911   -593   261   6   151   -755  2.855  

Gemiddeld 2361 700 -660 -90 6 107 -760 1662 

 
 
 
Tabel B.5 Gevoeligheidsanalyse: baten-kosten verhouding 
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A P. 3,4 2,1 2,6 5,6 3,8 4,2 3,0 4,1 3,4 3,4 3,4 2,9 

 O. 5,5 3,6 4,2 9,2 6,5 7,5 4,5 6,8 5,5 5,5 5,5 4,6 

B P. 1,8 1,4 1,5 2,6 2,1 2,7 1,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,2 

 O. 4,3 3,6 3,7 6,1 5,1 6,6 3,4 5,3 4,3 4,3 4,3 2,4 

C P. 1,1 0,6 0,8 1,8 1,2 1,5 0,9 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

 O. 1,8 1,0 1,3 3,0 2,2 2,8 1,3 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 

D P. 1,0 0,7 0,8 1,9 1,0 1,0 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

 O. 1,9 1,5 1,5 3,2 1,9 1,9 1,5 2,2 1,9 1,9 1,9 1,6 

E P. 1,2 0,9 1,0 1,6 1,5 2,0 1,0 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 

 O. 2,4 1,9 2,1 3,0 3,1 4,1 1,8 2,7 2,4 2,4 2,4 1,8 

Totaal 5 
casussen 

P. 1,4 1,0 1,2 2,2 1,7 2,0 1,2 1,7 1,4 1,4 1,4 1,2 

O. 2,8 2,1 2,3 3,9 3,3 4,1 2,1 3,2 2,8 2,8 2,8 2,1 

85 
casussen 

P. 1,2 0,9 1,0 1,5 1,4 1,8 0,9 1,3 1,1 0,9 0,8 1,2 

O. 2,6 2,0 2,2 3,2 3,3 4,3 1,8 2,9 2,2 1,8 1,6 2,5 

Zware 
casussen 

P. 1,2 0,8 1,0 1,6 1,5 1,9 0,9 1,4 1,0 0,8 0,7 1,2 

O. 2,8 2,1 2,3 3,7 3,6 4,7 1,9 3,2 2,6 2,0 1,6 2,7 

Lichte 
casussen 

P. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9 1,2 

O. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 2,0 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,5 
Noot: P. staat voor de pessimistische variant, O. staat voor de optimistische variant. 
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Tabel B.6 Gevoeligheidsanalyse: maatschappelijk saldo van kosten en baten (×€1.000)  
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A P. 68 28 45 126 79 91 56 71 68 68 68 55 

 O. 106 54 75 182 129 152 82 108 106 106 106 84 

B P. 35 16 20 70 49 77 18 41 35 35 35 11 

 O. 123 87 98 184 152 209 90 128 123 123 123 52 

C P. 4 -14 -8 34 10 22 -5 8 4 4 4 4 

 O. 28 1 10 69 40 63 10 31 28 28 28 28 

D P. 2 -16 -13 63 2 2 -9 9 2 2 2 -3 

 O. 53 23 30 132 53 53 31 59 53 53 53 34 

E P. 24 -10 1 82 60 107 -6 38 24 24 24 6 

 O. 134 69 90 239 205 300 75 145 134 134 134 82 

Totaal 5 
casussen 

P. 133 4 44 376 200 299 55 167 133 133 133 73 

O. 443 234 303 806 578 776 288 471 443 443 443 278 

85 
casussen 

P. 470 -226 -25 1659 1052 1898 -221 705 125 -273 -493 399 

O. 2855 1263 1791 5277 4019 5711 1473 2929 2185 1415 989 2687 

Zware 
casussen 

P. 417 -250 -58 1562 971 1777 -245 648 74 -264 -282 346 

O. 2714 1181 1689 5044 3821 5434 1389 2786 1846 837 334 2545 

Lichte 
casussen 

P. 52 24 33 98 81 120 24 56 51 -8 -211 52 

O. 142 82 102 233 198 277 84 143 339 578 655 142 

Noot: P. staat voor de pessimistische variant, O. staat voor de optimistische variant. 


