MKBA Herinrichting Sociaal Domein: Collectief
- Initiatieven dragende samenleving en benchmark t.b.v. MKBA 3.0 CONCEPT

Opgesteld door:
LPBL: Merei Lubbe en Veroni Larsen
Op verzoek van:
Gemeente Amsterdam
Datum: maart 2015

Inhoud
1. Inleiding ........................................................................................................... 3
1.1. Aanleiding en vraagstelling .................................................................. 3
1.2. Aanpak en leeswijzer........................................................................... 3
2. Resultaten MKBA Sociaal Domein .................................................................. 6
2.1. Meer beroep op collectief .................................................................... 6
2.2. Doelgroepanalyse per stadsdeel ......................................................... 8
2.3. Waardering effecten ............................................................................ 9
3. AMWAHT in Nieuw-West................................................................................12
3.1. Beschrijving ........................................................................................12
3.2. Effecten in beeld.................................................................................13
3.3. Overzicht kosten en baten ..................................................................14
3.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen .....................................17
4. Onder de pannen in Zuid ................................................................................18
4.1. Beschrijving ........................................................................................18
4.2. Effecten in beeld.................................................................................19
4.3. Overzicht kosten en baten ..................................................................20
4.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen .....................................22
5. ViiA in Oost ....................................................................................................24
5.1. Beschrijving ........................................................................................24
5.2. Effecten in beeld.................................................................................25
5.3. Overzicht kosten en baten ..................................................................26
5.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen .....................................29
6. De Buurtwerkplaatsen in West .......................................................................31
6.1. Beschrijving ........................................................................................31
6.2. Effecten in beeld.................................................................................32
6.3. Overzicht kosten en baten ..................................................................33
6.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen .....................................35
7. Benchmark verhoudingsgetallen en uitgaven .................................................37
7.1. Overzicht verhoudingsgetallen ...........................................................37
7.2. Uitgaven collectief G5 vergeleken ......................................................39
8. Conclusie .......................................................................................................42
Bijlagen ..............................................................................................................44
2

1. Inleiding
1.1. Aanleiding en vraagstelling
In de herziening van het sociaal domein is een belangrijke rol weggelegd voor de collectieve voorzieningen, of de ‘dragende samenleving’. De bezuinigingen op het gebied van zorg, re-integratie en participatie leiden tot een groter beroep op vrijwilligers, mantelzorgers en de basisvoorzieningen activering
en participatie. In de MKBA Herziening Sociaal Domein is berekend hoe groot dit beroep is en wat de
kosten zijn die hiermee gepaard gaan. Deze berekeningen zijn gebaseerd op kengetallen die zijn afgeleid uit analyses van referentieprojecten elders.
Als aanvulling op de MKBA Herziening Sociaal Domein heeft LPBL een onderzoek uitgevoerd naar vier
voorbeeldinterventies voor het stimuleren van de ‘dragende samenleving’ in Amsterdam. De volgende
vragen stonden daarbij centraal:
- Welke bijdragen leveren de interventies aan de extra vraag naar vrijwilligers, mantelzorgers en dagbesteding / activering? Hoe verhouden de verwachte maatschappelijke baten zich tot de extra kosten die hiertegenover staan? Welke lessen zijn er te trekken voor eventuele uitrol naar andere stadsdelen?
-

Is er aanleiding om op basis van de analyses van de voorbeeldinterventies de in de MKBA gebruikte
kostenkengetallen voor collectieve voorzieningen aan te passen aan de Amsterdamse Praktijk?

-

Is het mogelijk om de extra kosten, die gepaard gaan met een toenemend beroep op de dragende
samenleving, binnen bestaande budgetten te financieren?

Deze rapportage is een supplement bij de rapportage ‘MKBA Herziening Sociaal Domein, versie 3.0’,
maar ook zelfstandig leesbaar.

1.2. Aanpak en leeswijzer
In de analyse hebben wij de volgende drie stappen gezet.
Selectie van de voorbeeldinterventies
In overleg met vertegenwoordigers van de stadsdelen zijn eind augustus vier interventies geselecteerd
voor nader onderzoek. Criteria daarbij waren: gaat het om een nieuwe manier van werken? Is de interventie gericht op het mobiliseren van vrijwilligers en/of substitutie door goedkopere vormen van ondersteuning? Is er voldoende spreiding over de stadsdelen? Tot slot moeten er voldoende gegevens voorhanden zijn om te kunnen rekenen. De volgende interventies zijn gekozen:
- ViiA IJburg, uitzendbureau voor vrijwilligers (stadsdeel Oost);
-

‘Onder de Pannen’ (stadsdeel Zuid);

-

AMWATH, ondersteuning van mantelzorgers (stadsdeel Nieuw West);
De buurtwerkplaatsen (stadsdeel West).
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Figuur 1.1. Selectie voorbeeldinterventies

Analyse voorbeeldinterventies
De geselecteerde interventies verschillen sterk van elkaar, zowel qua doelgroep en werkwijze als de
fase waarin zij zich bevinden (zo bestaan de Buurtwerkplaatsen al 30 jaar en is Onder de Pannen net
gestart). De analyse heeft dan ook als doel het destilleren van succesfactoren en randvoorwaarden en
het trekken van lessen voor eventuele verdere uitrol. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om de interventies onderling te vergelijken. Dat is gegeven de genoemde grote verschillen niet mogelijk.
Per interventie hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:
- Inzicht in de effecten m.b.v. de EffectenArena. De Arena is een instrument gericht op het gezamenlijk doordenken en doorleven van de essentie van een project of interventie. In een 2 à 3 uur durende
workshop met projectleden en/of deelnemers zijn de relaties tussen investeringen, maatregelen en

-

effecten gezamenlijk uitgedacht en opgetekend op een A1-vel: de Arena, zie bijlage voor de verslaglegging. Het eindresultaat was steeds de beleidstheorie, weergegeven als effectenschema.
Afwegen van effecten en kosten. Op basis van de aangeleverde gegevens hebben we verhoudingsgetallen van de aanpak afgeleid, zoals kosten per match en/of uur, bereikte doelgroep, aantal vrijwilligers et cetera. Daarnaast hebben we voor iedere interventie een quickscan analyse gemaakt
van de kosten en potentiële maatschappelijke baten. Hierin zijn de effecten gekwantificeerd en
(waar mogelijk) in geld uitgedrukt.

De resultaten van de analyses zijn in een bijeenkomst en een schriftelijke ronde getoetst bij de projectleiders en vertegenwoordigers van de stadsdelen, zie bijlage voor een overzicht van de betrokkenen.
Figuur 1.2 Analyse voorbeeldinterventies
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Benchmark
Om de vraag te kunnen beantwoorden of het extra beroep op de dragende samenleving binnen bestaande budgetten gefinancierd kan worden hebben wij een benchmark uitgevoerd op voor uitgaven
aan collectieve voorzieningen. Daarin hebben wij de uitgaven van de gemeente Amsterdam vergelijken
met de andere grote steden. De benchmark heeft het karakter van een quickscan waarbij gebruik is
gemaakt van openbare bronnen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een beknopte samenvatting van de resultaten van de MKBA Herziening Sociaal Domein en biedt inzicht in het extra beroep dat op de dragende samenleving zal worden gedaan. Tevens
bevat dit hoofdstuk een toelichting op de wijze waarop de maatschappelijke baten in geld zijn uitgedrukt
(waardering effecten). De hoofdstukken 3 tot en met 6 bevatten de analyses van de vier voorbeeldinterventies. In hoofdstuk 7 toetsen we de gebruikte kostenkengetallen aan de hand van de vier voorbeeldinterventies. In dat hoofdstuk staan ook de resultaten van de quickscan benchmark. Hoofdstuk 8
tenslotte bevat conclusies en aanbevelingen.
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2. Resultaten MKBA Sociaal Domein
In dit hoofdstuk gaan we in de eerste plaats in op de context van de uitgevoerde analyses: het extra
beroep op collectieve voorzieningen als gevolg van de herzieningen bij zorg en werk (paragraaf 2.1) en
de doelgroepen per stadsdeel (paragraaf 2.2). Daarnaast bevat dit hoofdstuk een toelichting op de wijze
waarop wij de drie belangrijkste effecten - die bij ieder van de vier interventies een rol speelden - hebben
gewaardeerd (paragraaf 2.3).

2.1. Meer beroep op collectief
De transities in het sociaal domein gaan samen met kortingen en verschuivingen in de budgetten. Het
beschikbare budget voor de huidige en toekomstige gemeentelijke taken in het sociale domein bedraagt
nu circa 1,7 miljard euro. Met de transities wordt een korting doorgevoerd van ongeveer 120 miljoen.
Tegelijkertijd stijgt naar verwachting het beroep dat zal worden gedaan op de voorzieningen. Dit is geschat op 60 tot 100 miljoen per jaar, afhankelijk van de toename van de doelgroep. Een deel daarvan
zal worden gecompenseerd in de macrobudgetten. De resterende opgave is naar schatting ongeveer
125 tot 165 miljoen in 2020. Door de herziening van het sociaal domein tracht de gemeente de zorgconsumptie terug te dringen om deze in overeenstemming te brengen met het beschikbare budget. De
MBKA geeft inzicht in de mogelijkheden om deze doelstelling te realiseren.
Figuur 2.1. Opgave Sociaal Domein

Bron: LPBL MKBA 2.3 Herziening Sociaal Domein

In de herziening van het sociaal domein worden op hoofdlijnen twee doelen nagestreefd.
1. Goedkoper werken en stroomlijnen van aanbod om de gemiddelde zorgconsumptie per huishouden
terug te dringen;
2. Het voorkomen van escalatie en bijbehorende hoge zorgkosten door meer outreachend en meer
‘aan de voorkant’ te werken.
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Er zit spanning tussen deze beide doelstellingen. Hoe meer ingezet wordt op goedkopere zorg, hoe
groter het risico op escalatie als gevolg van het wegsnijden van voorzieningen. En: hoe meer ingezet
wordt op het voorkomen van escalatie, hoe groter het risico op hele hoge zorgkosten die ‘preventief’
worden ingezet, ook in huishoudens waar het escalatierisico relatief laag is.
Onderstaand schema laat op hoofdlijnen zien wat de herziening van het sociaal domein is en hoe de
interventies in de verschillende domeinen met elkaar samenhangen. Dit is tevens op hoofdlijnen de
architectuur van model voor de MKBA van de Herziening van het Sociaal Domein.
Figuur 2.2. Herziening sociaal domein en werking model

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.2

Centraal in het model staan de 446.000 Amsterdamse huishoudens. De herzieningen c.q. bezuinigingen
op de domeinen werk, zorg en jeugd hebben effect op de huishoudens die nu gebruik maken van die
voorzieningen. Voor een deel van degenen die dagbesteding verliezen zorgt de gemeente voor een
alternatief in de vorm van het continuüm. Een deel van de huishoudens die zorg verliezen zal deze zelf
gaan inkopen, anderen zullen gebruik gaan maken van activiteiten in het Huis van de Wijk, mantelzorgers, vrijwilligers en/of maatjes en aldus een beroep gaan doen op de ‘dragende samenleving’. Hier
staan kosten voor collectieve voorzieningen tegenover. Tot slot zal voor een deel van de huishoudens
gelden dat zij geen alternatief vinden of krijgen voor de voorzieningen die wegvallen. Voor deze huishoudens neemt het risico op escalatie toe. Door de inzet van gebiedsgerichte teams moet daadwerkelijke escalatie zoveel mogelijk worden voorkomen.
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Zoals uit het bovenstaande blijkt, is in de herziening van het sociale domein een belangrijke rol weggelegd voor collectieve voorzieningen. In de MKBA1 is berekend dat er extra investeringen nodig zijn voor
activerende dagbesteding en het werven en matchen van zo’n 12.000 vrijwilligers. Rekening houdend
met de autonome groei van de zorgbehoefte (4 miljoen) is het extra beroep op de collectieve basisvoorziening in 2020 in totaal ongeveer 11 miljoen euro. De investeringen in collectieve voorzieningen hebben
positieve effecten voor de andere domeinen doordat het aantal potentiële escalaties wordt gedempt.
Per saldo is het financiële resultaat van deze investeringen voor de gemeente Amsterdam licht negatief.
Daar staan wel hoge (immateriële) baten bij de burger tegenover, met name in kwaliteit van leven.

2.2. Doelgroepanalyse per stadsdeel
Zoals gezegd, kunnen investeringen in collectieve voorzieningen bijdragen aan het voorkomen van escalaties en daarmee samenhangende hogere zorgkosten. In dit onderzoek naar vier voorbeeldinterventies kijken we dan ook naar het bereik van ieder en het aandeel kwetsbare huishoudens hierin. Dit zijn
huishoudens waar sprake is van een relatief grote zorgbehoefte en een hoge kans op escalatie. We
hanteren hiervoor de eerder door ons uitgevoerde doelgroepanalyse: een foto van de Amsterdamse
huishoudens naar type problematiek. Hierbij zijn alle huishoudens op basis van statistieken ingedeeld
in een groep, zonder dat er sprake is van overlap. Dit wil overigens niet zeggen dat huishoudens die
vandaag in een bepaalde groep zitten, hier morgen ook nog of weer inzitten. Er is dynamiek in deze
groepen. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook tijdelijk een beroep doen op sociale voorzieningen.
We hanteren op hoofdlijnen 12 groepen (3 x 4): gezinnen, ouderen en overige huishoudens naar:
1. Huishoudens zonder problemen of met enkelvoudige problematiek (groen),
2. Huishoudens met meervoudige problematiek, maar zelfredzaam (licht oranje),
3. Meervoudige problematiek en niet-zelfredzaam (oranje),
4. Top/intramuraal (rood). Dit zijn de huishoudens die behoren tot de ‘zware’ programma’s (bijvoorbeeld top600, OMPG, dak- en thuislozen, crisisdienst GGD) en de intramurale ouderen.
Figuur 2.3. Doelgroepen per stadsdeel

Bron: LPBL doelgroepanalyse
1

LPBL MKBA Herziening sociaal domein Versie 2.3, maart 2015
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Gemiddeld in Amsterdam heeft 20 procent van de huishoudens problemen op meerdere leefgebieden.
Deze percentages verschillen sterk per stadsdeel. De stadsdelen Centrum en Zuid wijken positief af.
Nieuw-west, Noord en Zuidoost hebben daarentegen juist relatief meer kwetsbare huishoudens. Wanneer we dieper inzoomen op het type huishouden zien we nog meer verschillen per stadsdeel.
Figuur 2.4. Doelgroepen per stadsdeel met onderscheid naar type huishouden

Bron: LPBL doelgroepanalyse

Wat opvalt is dat, naast Nieuw-west, Noord en Zuidoost, ook West relatief veel kwetsbare gezinnen en
ouderen heeft. Het aandeel gezinnen met meervoudige problematiek ligt in Oost op het stedelijk gemiddelde (blauwe lijn), maar het percentage ouderen zit erboven.

2.3. Waardering effecten
2.3.1. Zorgkosten
De indeling in doelgroepen is belangrijk omdat hieraan zorgconsumptieprofielen hangen. We gebruiken
dit om de effecten van meer of minder zorg of voorkomen escalatie te waarderen. Onderstaande tabel
geeft voor elke groep, die we onderscheiden (gezinnen, ouderen en overige huishoudens) de gemiddelde kosten per jaar, beginnend met huishoudens zonder of met enkelvoudige problemen en oplopend
naar de kosten voor de huishoudens in de ‘top’2.

2

Bij ouderen is hier uitgegaan van intramurale opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis.
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Figuur 2.5. Zorgconsumptie Amsterdam sociaal domein (totaal per type huishouden per jaar)

Bron: LPBL geldstromenanalyse Amsterdam
In het algemeen geldt: hoe meer problemen en hoe minder zelfredzaam huishoudens worden, hoe
hoger de zorgkosten. Duidelijk is dat het voorkomen van escalatie veel kosten kan besparen, vooral
bij gezinnen. Bij ouderen gaat het overigens meer om uitstel dan om het voorkomen van dure zorg en
ligt de baat van uitstel niet bij de gemeente maar (voornamelijk) bij het Rijk.

2.3.2. Kwaliteit van leven
Naast financiële baten spelen juist de immateriële baten een belangrijke rol in de onderzochte voorbeeldinterventies. Bij investeringen in collectieve voorzieningen gaat het vaak voornamelijk om het welbevinden of welzijn van de doelgroep. We waarderen deze effecten onder de noemer toegenomen
‘Kwaliteit van leven’. Het kan gaan om een afname van bijvoorbeeld (financiële) stress, eenzaamheid
of om gewonnen zinvolle dagbesteding. Om deze baat in euro’s uit te drukken wordt steeds vaker gewerkt en gerekend met Quality Adjusted Life Years (QALY’s): een begrip dat afkomstig is uit de gezondheidseconomie en een maat vormt voor de kwaliteit van leven (zie box 2.6).
Box 2.6. QALY’s
QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn gewonnen gezonde levensjaren, waarbij de kwaliteit van leven wordt
uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1. Eén staat daarbij voor de waarde van één volledig gezond levensjaar. Een
lagere waarde geeft de waarde van leven met een ziekte. Een levensjaar met een waarde van bijvoorbeeld 0,5
QALY betekent dat iemand evenveel waarde hecht aan een jaar met een bepaalde ziekte als aan een half jaar
in volle gezondheid. In de QALY indicator zitten ook zaken als levensgeluk of zelfstandigheid. Hoewel QALY’s
vaak discussie oproepen -zowel over de waarde van een QALY als over het principe- is het gebruik ervan wetenschappelijk gangbaar en goed gefundeerd. Voor het bepalen van de ziektelast worden enquêtes uitgevoerd.

In MKBA’s worden QALY’s vaak in euro’s gewaardeerd. De bedragen die hiervoor gebruikt worden
variëren van € 20.000 tot € 100.000 euro per gewonnen levensjaar. In Nederland worden nieuwe geneesmiddelen toegelaten tot het verstrekkingenpakket wanneer de kosten per gewonnen QALY onder
een drempelwaarde van € 20.000 blijven. We hebben deze ondergrens ook gehanteerd in de onderzochte interventies. Aangezien deze keuze zeer arbitrair is en sterk bepalend voor het saldo hebben we
er in hoofdstuk 7 ook voor gekozen om de QALY’s in hun eigen waarde te laten en te laten zien wat in
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de verschillende interventies per saldo de kosten zijn die worden gemaakt per gewonnen levensjaar.
Dit is een maat voor de kosteneffectiviteit van een investering. Hoe lager het bedrag, hoe kosteneffectiever de interventie.

2.3.3. Participatie
Toegenomen participatie kan gaan om meer vrijwilligerswerk of een verhoogde kans op regulier werk.
Het vrijwilligerswerk waarderen we met de uurprijs die hiervoor in de markt gerekend wordt, zie bijlage
2. Voor het berekenen van de baten van meer mensen aan het werk nemen we alleen diegenen mee
die extra zijn uitgestroomd naar regulier werk als direct gevolg van de interventie. Immers, een deel van
de mensen was ook zonder deelname aan het project aan het werk gegaan. We nemen aan dat de
mensen die uitstromen het minimumloon gaan verdienen (bruto € 22.800). Dat levert voor henzelf een
financieel voordeel op, maar – in het geval dat zij uitkeringsgerechtigd waren3 – ook voor de gemeente.
De gemiddelde kosten voor een bijstandsuitkering zijn € 16.800 per jaar. De baten worden voor drie
jaar meegenomen.

3

Aanname: 50%, waarbij we uitgaan van enkel bijstandsgerechtigden en dus abstraheren van andere vormen van uitkeringen.
11

3. AMWAHT in Nieuw-West
De AMWATH-opleiding4 leidt mantelzorgers van verschillende achtergronden op tot groepswerkers die
in staat zijn om lotgenotengroepen van mantelzorgers op te zetten en methodisch te begeleiden.

3.1. Beschrijving
Hieronder volgen een aantal van de problemen die aanleiding waren om met AMWAHT te starten:
- Overbelasting mantelzorgers. Veel (met name allochtone) mantelzorgers zijn niet zichtbaar voor
professionals, maar dreigen overbelast te raken. De zorg die zij (veelal binnenshuis) verlenen gaat
ten koste van hun eigen welzijn. Het gaat niet zo zeer om taalbarrières maar om bepaalde impliciete
(culturele) normen, waarbij al vroeg is aangeleerd om jezelf weg te cijferen om anderen te helpen,
-

die de kans op overbelasting vergroten.
Participatie. De mantelzorgers missen (mede) door hun mantelzorgtaken de kans om een opleiding

-

te doen, te werken of op een andere manier te participeren.
Onderconsumptie zorg. Het isolement van de mantelzorgers leidt daarnaast tot onderconsumptie
van bepaalde vormen van zorg (thuiszorg, ouderenzorg, psychiatrische zorg).

AMWAHT heeft tot doel om:
-

Onzichtbare mantelzorgers zichtbaar te maken en te activeren om meer van zich te laten horen;
Deze mantelzorgers, op basis van hun eigen behoeften en van degenen voor wie zij zorgen, te

-

ondersteunen;
Mantelzorgers op te leiden opdat ze hun ervaringskennis maatschappelijk en in het arbeidsproces
kunnen inzetten.

Het uitzicht op betaald werk was voor een aantal deelnemers van de cursus een verwachting, maar is
inmiddels geen expliciete doelstelling meer (om mogelijke teleurstellingen te voorkomen).
Doelgroep en werkwijze
De doelgroep van AMWAHT bestaat uit mantelzorgers,
- die in een isolement dreigen te raken;
-

die zich maatschappelijk willen inzetten;

-

die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken;
die op zoek zijn naar carrièreperspectief.

Voor deelname is geen vooropleiding vereist. De duur van de opleiding is 10 maanden. De opleiding
bestaat uit 3 modules, opgesplitst in 20 lesdagen van 6 uur. Daarnaast lopen de deelnemers een stage
van 3 maanden, gemiddeld een keer per week, en krijgen daarbij stagebegeleiding. Tot slot zijn er
terugkomdagen.

4

Oorspronkelijke: Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst. Bij Markant: Amsterdamse MWAHT
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De drie modules bestaan uit:
- Persoonlijke ontwikkeling: weten wie je bent, wat je kunt en wat je nog wilt leren. Omgaan met jezelf
en de soms tegenstrijdige eisen die aan je gesteld worden. Omgaan met andere mantelzorgers en

-

weten wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een luisterend oor bieden, informatie geven en ondersteunen.
Kennis van de zorg: hoe zitten de maatschappelijke structuren op het gebied van zorg en welzijn in
elkaar? Wat is de manier van werken van de organisaties en instellingen die op deze gebieden
actief zijn en hoe zien hun onderlinge verhoudingen eruit? Wat zijn de vraagstukken van de (alloch-

-

tone) mantelzorgers en hun families?
Programmatische en methodische vaardigheden: hoe kun je individuele mantelzorgers bereiken?
Hoe zet je kleinschalige netwerken van allochtone mantelzorgers op? Wat komt er kijken bij het
organiseren en uitvoeren van kortlopende empowermentprogramma’s? Hoe kun je als intermediair
fungeren tussen de behoefte van de mantelzorgers die meedoen aan netwerken en empowermentprogramma’s en instellingen op het gebied van zorg en welzijn?

3.2. Effecten in beeld
De AMWAHT-opleiding heeft een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-bijeenkomst op 19 januari 2015 en samengevat in onderstaande figuur. We noemen dit de beleidstheorie.
Links in de figuur staat de opleiding en de bijbehorende activiteiten, rechts de maatschappelijke effecten
hiervan.
Figuur 3.1. Effecten van AMWAHT in beeld

Bron: LPBL

De AMWAHT-opleiding heeft op hoofdlijnen vier directe effecten (A tot en met D). Kort samengevat:
A. De opleiding biedt op de eerste plaats een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Overbelaste mantelzorgers hebben contact en wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit. Dit kost ze een behoorlijke
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tijdsinvestering (waar dit in veel gevallen al schaars is) 5. Daar tegenover staat de meerwaarde die
zij ervaren door letterlijk even weg te zijn uit de zorgsituatie en de herkenning uit de verhalen van
anderen. De aanwezigheid van veel verschillende achtergronden en culturen levert ook als neveneffect dat er meer begrip komt voor elkaar.
B. Door het contact met lotgenoten en de informatie uit de opleiding raken de deelnemers steeds meer
wegwijs in de Nederlandse zorgstructuur. Ze krijgen kennis van de sociale kaart en de mogelijkheden van (formele) zorgvoorzieningen. Veelal gaat het om individuele zorg, zoals bijvoorbeeld aanvraag scootmobiel, schoolvervoer, hulp bij huishouden. De verwachting is dat door meer kennis en
minder drempels er ook meer gebruik gemaakt wordt van zorg. Hierdoor nemen de kosten toe, maar
de kans op escalaties zal afnemen, waardoor dure 2e lijnskosten waarschijnlijk voorkomen (of uitgesteld) worden.
C. Een belangrijk effect van de cursus is dat de deelnemers meer zelf inzicht krijgen. Vragen als hoe
is het gesteld met je eigen draagkracht in verhouding tot de draaglast helpen daarbij. Ook de gesprekstechnieken dragen bij aan het eerder aankaarten van knelpunten. De mantelzorgers geven
eerder en beter hun grenzen aan. Dit leidt - net als de effecten van A en B - tot minder overbelasting
van de mantelzorger zelf. Tegelijk kan het er ook toeleiden dat er meer beroep gedaan wordt op het
eigen netwerk en de buurt.
Het voorkomen of verminderen van overbelasting van de deelnemers leidt tot een betere gezondheid, met name mentaal, waardoor de kwaliteit van leven van de deelnemers toeneemt. Dit heeft in
veel gevallen ook effect op het hele huishouden of gezin. Er komt meer rust en stabiliteit. Voor
kinderen in het gezin betekent dit betere opgroei- en ontwikkelingskansen. Ook kan de verbeterde
gezondheid leiden tot minder (1e lijns-)zorgkosten en meer mogelijkheden om te participeren. Dit
laatste is ook een direct effect (D).
D. Door de opleiding, het contact met anderen en de stageplekken neemt de sociale participatie van
de (vaak geïsoleerde) mantelzorgers direct toe. Dit leidt naar verwachting op langere termijn (na de
cursus) tot meer deelnemers die vrijwilligerswerk gaan verrichten en tot – wel nog beperkt – een
verhoogde kans op vormen van regulier betaald werk. Eveneens leidt het tot het opzetten van lotgenotengroepen. Op deze wijze genereert de opleiding een zeer belangrijke spin-off, namelijk het
meer en eerder vinden van onzichtbare mantelzorgers, die (nog) niet bij buurthuizen binnen komen
lopen. Ook deze groep zal effecten A t/m C ondervinden.

3.3. Overzicht kosten en baten
In dit onderzoek is een quickscan analyse gedaan naar de kosten en baten van AMWAHT op hoofdlijnen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het beschikbaar materiaal: Opzet AMWAHT, Begroting
2013, Eindverantwoording 2013, Verslaglegging producenten 2014, Activiteitenplan en subsidieverstrekking stadsdeel Nieuw-West. Bij ontbrekende informatie hebben we onderbouwde aannames gedaan op basis van eerder onderzoek.

5

Dit is tevens een van de belangrijkste reden waarom sommige deelnemers vroegtijdig uitvallen in de opleiding
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3.3.1. Aantal deelnemers en kosten
De (subsidie)prijs per deelnemer bedraagt € 1.500. De deelnemers betalen zelf € 25 inschrijfgeld en
krijgen dit terug bij succesvolle afronding van de opleiding. Uit de gesprekken komt naar voren dat de
opleiding kostendekkend kan zijn bij 12 deelnemers. De totale kosten zijn in dat geval € 18.000. In 2013
zijn er 15 deelnemers gestart met de opleiding en in 2014 waren dit er 9. In 2013 waren de totale kosten
voor de 15 deelnemers € 22.500, gelijk aan het subsidiebedrag. In de berekening hieronder gaan we uit
van een kostendekkend zijn bij 12 deelnemers. Markant doet hiervoor het volgende:
- Werving en selectie van de deelnemers in samenwerking met relevante partijen;
-

Scholing door een docent en een assistent-docent;
Regelen van stageplekken;

-

Ondersteuning van cursisten door oud-AMWATH deelnemers, die actief zijn als netwerkcoach.

Uiteindelijk hebben 10 (van de 15) deelnemers in 2013 en 8 (van de 9) in 2014 de opleiding succesval
afgerond. Belangrijk hier is de spin-off, ofwel het bereik van vaak kwetsbare, moeilijk te vinden lotgenoten. Dat geldt ook voor de mogelijk doorstroom naar werk, vrijwilligerswerk of vervolgopleiding. Uit de
eindverantwoording van 2013 blijkt dat:
- 2 cursisten de mantelzorgcontactgroep blijven aanbieden en een nieuwe cursus zijn gestart;
-

4 cursisten naast hun stage vrijwilligerswerk hebben opgepakt;
1 cursiste een jaar zelfstandig gewerkt heeft;

-

1 cursiste sinds oktober 2014 haar eigen lotgenotengroep heeft;

-

6 cursisten deel uitmaken van de AMWAHT-“poule”.

De spin-off is berekend op ongeveer 50 lotgenoten. Dit is een factor 5 van het aantal deelnemers dat
de opleiding heeft afgerond. De opleiding in 2014 scoort hierop aanzienlijk hoger. Er zijn circa 5 lotgenotengroepen gestart met een gemiddeld aantal deelnemers van 20. De spin-off factor is hier ruim 12.
In de berekening gaan we uit van een gemiddelde van deze twee opleidingen (een factor 9, bij 10
deelnemers is de spin-off dus 90).
De kosten per deelnemer, die de cursus ook daadwerkelijk afrondt, bedragen zonder spin-off - afhankelijk van het jaar dat als uitgangspunt wordt gekozen - tussen de € 2.250 en € 1.800. Wanneer de
kosten afgezet worden tegenover het totale bereik - dus inclusief de spin-off - is dit € 225 en respectievelijk € 180.

3.3.2. Berekening kosten en baten
In het overzicht van kosten en baten hebben we de MKBA-systematiek als uitgangspunt genomen.
Naast het totale saldo zijn daarbij ook de verdelingseffecten van belang. Onderstaand figuur geeft de
resultaten voor AMWAHT. We presenteren het aantal deelnemers van de opleiding uit 2014 met een
spin-off die is gebaseerd op het gemiddelde van de twee jaren.
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Figuur 3.2. Overzicht kosten en baten AMWAHT (2014)

Bron: LPBL

Uit het figuur blijkt dat de kosten van AMWAHT-opleiding naar verwachting opwegen tegen de maatschappelijke baten. Dit komt hoofzakelijk door een toename van de kwaliteit van leven als gevolg van
een vermindering van overbelaste mantelzorgers en het doorgegeven positieve effect aan de overige
leden van het huishouden. Bij 9 deelnemers is de businesscase voor Markant, de producent van AMWAHT, negatief. Een belangrijk aanname in de analyse is de mate waarin er extra zorg wordt geconsumeerd. We hebben ingeschat dat gemiddeld 1 op de 3 huishoudens extra zorg - ofwel een aanvulling
op de onderconsumptie - krijgt door meer kennis van de mogelijkheden. Dit is gebaseerd op de door
ons ontwikkelde zorgconsumptieprofielen. Het gaat voor 75 procent om armoedevoorzieningen of maatschappelijke dienstverlening6. Wanneer we - omdat de gemiddelde extra zorgconsumptie per huishouden onbekend is - deze weglaten en de voorkomen escalatie die daar tegenover staat ook op 0 procent
(i.p.v. 2) zetten, verandert het maatschappelijk saldo. Onderstaande tabel laat beide resultaten zien.
Tabel 3.3. Overzicht kosten- en baten AMWAHT 0,3 extra traject per hh (L) en geen extra zorg (R)
Incl. extra zorg

Excl. & minder voorkomen escalatie

Kosten

€ 26.500

€ 18.000

-

Kosten opleiding

€ 18.000

€ 18.000

-

Kosten extra inzetten zorg

€

8.500

-

Baten

€ 26.800

€ 23.200

-

Zorgkosten
Kwaliteit van leven

€ 6.000
€ 17.000

€ 2.400
€ 17.000

-

Productiviteit

€ 3.800

€ 3.800

€ 300

€ 5.200

0,2
1,0

0,2
1,3

Saldo
Financieel K-B-verhouding
Maatschappelijk K-B-verhouding
Bron: LPBL, zie ook bijlage
6

Armoedevoorzieningen (55%), Activerende dagbesteding (2%), Maatschappelijke dienstverlening (20%), Hulp bij Huishouden
(10%), Overig Wmo (2%), AWBZ begeleiding (4%) en GGZ ambulant (5%)
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In het overzicht van kosten en baten spelen het aantal deelnemers en
het uitvalpercentage een belangrijke rol. De cursus is kostendekkend
bij 12 deelnemers. Voor het maatschappelijk rendement rekenen we
alleen met de deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond.
Bij de eerste opleiding was sprake van een uitval van een derde en bij
de tweede was dit ongeveer 10 procent. Rekening houdend met een
gemiddelde van 20 procent, zou een cursus moeten starten met minimaal 15 deelnemers. Het maatschappelijk saldo is bij 12 deelnemers
(incl. extra zorg) bijna 10.000 euro, zie plaatje hiernaast. Overigens is
ook de spin-off een belangrijke sleutel tot succes. Als deze factor niet
9 maar 5 is, verslechtert het saldo met zo’n 6.000 euro.

3.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen
In een tijd van wegvallende zorg, voorziet de AMWAHT-opleiding in een toenemende behoefte aan
ondersteuning van mantelzorgers. De druk op mantelzorgers neemt toe en de opleiding leert hoe daar
mee om te gaan. Een sterk punt van de opleiding is de vindstrategie van overbelaste mantelzorgers.
De eerste (directe) lichting, die vaak nog redelijk zichtbaar is, heeft contacten met de onzichtbare groep.
Zij weten als geen ander wie de (over)belaste mantelzorgers zijn en kunnen deze groep mogelijk vroegtijdig(er) vinden, waarmee escalatie voorkomen kan worden. Belangrijk hierbij is het (h)erkennen van
het verschil in de eerste en tweede groep van mantelzorgers. Overigens kunnen beide groepen ook in
één opleiding zitten. Een selectie gedurende de opleiding kan helpen bij een meer gericht aanbod. Niet
alle deelnemers zijn even geschikt om na de opleiding zelfstandig een lotgenotengroep te starten en te
begeleiden. Ook de kansen op vrijwilligerswerk en/of de uitstroom naar regulier werk verschillen. Een
onderscheid in de aangeboden modules behoort tot de opties, ook gezien het verschil in belastbaarheid.
De eerste twee modules Persoonlijke ontwikkeling en Kennis van zorg zijn geschikt voor iedereen. Na
deze twee zou een selectiemoment kunnen plaatsvinden voor de module Programmatische en methodische vaardigheden. Eventueel uitgebreid met meer aandacht en tijd voor en begeleiding naar participatie. Met de aandachtspunten: 1. genoeg deelnemers bij de start, 2. voldoende spin-off en 3. selectie
van deelnemers, is AMWAHT een goed voorbeeld voor uitrol naar andere stadsdelen.
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4. Onder de pannen in Zuid
Campagne ‘Onder de pannen in Zuid’ is een instrument om de oudere bewoners van Stadsdeel Zuid te
informeren, te enthousiasmeren en te stimuleren om met elkaar in de buurt te koken of te eten.

4.1. Beschrijving
Directe aanleiding voor de campagne was het stopzetten van subsidies op thuismaaltijden en wijkeettafels. De oorspronkelijke doelstelling van betaalbaar eten was uit het oog verloren en ook niet meer in
overeenstemming met de kantelingsgedachte. Bij de wijkeettafels nam al een tijdje de vraag af. Instellingen draaiden verlies en hierdoor was er - ondanks de subsidie – sprake van een hoge eigen bijdrage.
Voor de thuismaaltijden geldt dat er veel alternatieven waren in de markt. De eigen bijdrage voor diepvriesmaaltijd was met subsidie net zo hoog als het marktaanbod voor verse maaltijd zonder subsidie.
Vandaar dat vanaf 2013 besloten is om de subsidies voor beide stop te zetten.
Het stadsdeel wilde hierbij graag een positieve boodschap communiceren door bewoners te wijzen op
de (vele) alternatieven die er zijn. De campagne is gericht op bewoners in stadsdeel Zuid die alleen
wonen, en/of moeite hebben met boodschappen doen of met koken. Uitgangspunt is dat samen eten
niet meer als doel gezien wordt maar meer als middel voor ontmoeting en om vereenzaming tegen te
gaan. Het is ook niet specifiek gestart ter ondersteuning van arme mensen uit de wijk. Het uiteten bij
restaurants bijvoorbeeld, wat onderdeel is van Onder de pannen, is met 8 euro voor een maaltijd duur
voor mensen die echt weinig te besteden hebben. Voor hen zijn wel een aantal andere initiatieven die
gebundeld zijn op de website “Onder de pannen”.
Onder de pannen bestaat uit:
1. Campagne: platform, boekje en website;
2. Maaltijden in restaurants: stimuleren (ambassadeurs), contactonderhouden, werven restaurants en
activiteiten met de groengrijs bus;
3. Bundelen van bestaande mogelijkheden en nieuwe initiatieven onder de noemer ‘Samen koken,
samen eten’:
·
·

Wijkeettafels (traditioneel zonder subsidie en samen koken, samen eten activiteiten in de
Huizen van de Wijk);
Thuismaaltijden;

·

Eet u mee? koken door bewoners voor bewoners in de buurt.

We zetten de effecten van het bovenstaande af tegen (het nulalternatief) de situatie waarin:
- de subsidie van thuismaaltijden en wijkeettafels niet wordt stop gezet;
-

geen gezamenlijk platform, waarop de bundeling van initiatieven en mogelijkheden;
geen restaurants die goedkope maatlijden aanbieden.

Daarnaast bekijken we ook de situatie waarin de subsidies sowieso worden stopgezet en er verder in
de nulsituatie niets extra’s wordt gedaan. Dit geeft antwoord op de vraag wat leveren de nieuwe interventies op zichzelf op in termen van kosten en maatschappelijke baten. Wel merken we meteen op dat
het hier, anders dan bij de overige voorbeeldinterventies, gaat om een geheel nieuwe werkwijze. Hierbij
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zijn een aantal vormen geprobeerd die achteraf niet adequaat bleken. Dit heeft geleid tot relatief hoge
incidentele kosten.

4.2. Effecten in beeld
Onder de Pannen leidt tot een aantal (beoogde) effecten. Deze zijn onderzocht in een arena-bijeenkomst op 23 januari 2015 en samengevat in onderstaande figuur. We noemen dit de beleidstheorie.
Links in de figuur staan de activiteiten, rechts de maatschappelijke effecten hiervan.
Figuur 4.1. Effecten van Onder de Pannen in beeld

Bron: LPBL

Onder de Pannen heeft - bezien vanuit de gebruikers - op hoofdlijnen drie directe effecten (A t/m C).
Kort samengevat:
A. Het stopzetten van de subsidies op (traditionele) wijkeettafels en maaltijdbezorging betekent op de
eerste plaats een besparing voor de gemeente7.
B. Het effect op de gebruikers van de traditionele wijkeettafels en bezorging bestaat uit:
·
Een financieel effect, voor diegenen die blijven en meer gaan betalen voor dezelfde maaltijd.
·

Een mogelijke vraaguitval, voor ouderen waarvoor de bestaande en nieuwe mogelijkheden
geen gepast ofwel betaalbaar alternatief zijn. Wanneer het hier gaat om kwetsbare ouderen
met een minimum inkomen bestaat een verhoogde kans op escalatie en daarmee hogere
zorgkosten. Ook kan het leiden tot meer beroep op het eigen netwerk en/of mantelzorgers,
waar overbelasting kan optreden. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van

·

de mantelzorgers.
Een toename van gebruikers van de maaltijden in restaurants, de nieuwe initiatieven rond
samen koken, samen eten en/of andere mogelijkheden voor maaltijdbezorging. Dit zijn de
zogenoemde overstappers.

7

In de tweede situatie, waarin de subsidies sowieso worden stop gezet, vallen deze baten weg. Aangezien we in dat geval alleen
de kosten en baten van de nieuwe interventies meenemen.
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C. De campagne, het boekje, de website en de activiteiten met de Groengrijs touringcar, leiden allemaal tot meer gebruikers. Naast mogelijke overstappers zijn dit ook nieuwe gebruikers van samen
eten8. Dit leidt in de eerste plaats tot meer ontmoeting, uitwisselen en gezelligheid. Uit deze groep
van vaak vitale ouderen kunnen ambassadeurs geworven worden, die weer andere, meer kwetsbare buurtgenoten op sleeptouw nemen en over de streep trekken. Op deze wijze ontstaat een spinoff (ronde pijltjes in het schema) in het vinden en bereiken van kwetsbare ouderen. Voor deze ouderen betekent het samen eten vaak een vermindering van het sociale isolement waarin zij zitten.
Ze voelen zich minder eenzaam en ervaren meer kwaliteit van leven. Overigens kan dit ook leiden
tot het langer thuis (kunnen) blijven wonen en/of lagere zorgkosten.

4.3. Overzicht kosten en baten
In dit onderzoek is een quickscan analyse gedaan naar de kosten en baten van Onder de pannen op
hoofdlijnen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het beschikbaar materiaal: Evaluatie 2013, activiteitenbegroting 2014, i/o Research9, Implementatieplan Aangenaam ouder worden, offerte aanvraag
en stafflap, aangevuld met inschattingen en cijfers van aanbieders. Bij ontbrekende informatie hebben
we onderbouwde aannames gedaan op basis van eerder onderzoek.

4.3.1. Aantal deelnemers en kosten
Zoals hierboven aangegeven redeneren we in eerste instantie vanuit de oude gebruikers van thuismaaltijden en wijkeettafels en maken daarna een inschatting van het aantal nieuwe deelnemers aan maaltijden in restaurants en de nieuwe initiatieven rond samen eten. Op basis van het totale subsidiebedrag
en de subsidie per maaltijd kunnen we afleiden om hoeveel maaltijden het gaat. Ook is informatie beschikbaar over het aantal maatlijden per persoon. We komen op 500 gebruikers van thuismaaltijden en
ongeveer 800 deelnemers aan wijkeettafels, zie onderstaande tabel.
Tabel 4.2. Overzicht aantal oude gebruikers maaltijdvoorzieningen
Subsidie

Subsidie per maaltijd

Maaltijden

Maaltijd per gebruiker

Gebruikers

Wijkeettafels

€ 210.000

€ 2,20

97.350

120*

810

Thuismaal

€ 160.000

€ 2,70

60.000

120

500

Bron: Stadsdeel Zuid en i/o Research bewerking LPBL * aanname o.b.v. thuismaaltijd

Over de nieuwe initiatieven is minder bekend om het aantal unieke deelnemers te kunnen betalen.
Hiervoor hebben we onderbouwde aannames gedaan.
Tabel 4.3. Overzicht aantal deelnemers nieuwe initiatieven
Gem. p. week

Gem. # p. keer

Maaltijden

Gem. p. deelnemer

Deelnemers

Restaurants

1,5

15

1.200

1210

100

Samen eten*

1

20

16.000

4511

350

Bron: website onder de pannen * gemiddelde van in totaal 16 nieuwe initiatieven, zie bijlage voor totaal overzicht

8

Voor maaltijdbezorging gelden deze effecten niet
Maaltijdvoorzieningen en wijkeettafels, kansen, knelpunten en advies voor de overstap naar alternatieve maaltijdvoorzieningen
10
O.b.v. aanname 5% iedere week, 75% iedere maand en 20% 1 keer
11
O.b.v. aanname 5% 2 keer per week, 75% 2 keer per week en 20% 1 keer per maand
9
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De totale kosten zijn ruim 2 ton en vallen grofweg uiteen in:
1. € 65.000 voor Onder de pannen: campagne, platform en werving restaurants en ambassadeurs;
2. € 145.000 voor Nieuwe vormen van samen koken: organisatiekosten.
Daarbij komen nog de maaltijdkosten die voor rekening zijn van de deelnemers. In totaal gaat het naar
schatting om zo’n € 9.600 (1.200 x 8,-) en respectievelijk € 64.000 (16.000 x 4,-).
De subsidiekosten per deelnemer bedragen 450 euro. Met de aanname dat 13 procent van de bewoners
in Zuid zich emotioneel eenzaam voelt12, zijn er ongeveer 90 kwetsbare deelnemers. De kosten per
kwetsbare deelnemer zijn in dat geval 3.600 euro. Bij een hoger aandeel, bijvoorbeeld 1 op 3, is dit
bedrag 1.500 euro. Waarschijnlijk ligt het hier ergens tussenin.

4.3.2. Berekening kosten en baten
In het overzicht van kosten en baten hebben we de MKBA-systematiek als uitgangspunt genomen.
Naast het totale saldo zijn daarbij ook de verdelingseffecten van belang. Onderstaand figuur geeft de
resultaten voor Onder de Pannen. We zetten hierbij de resultaten af tegenover het nulalternatief dat er
nog subsidies verstrekt worden op wijkeettafels en thuismaaltijden. In onderstaande tabel laten we ook
een ander nulalternatief zien, namelijk dat deze al stop gezet zijn, de baat voor de gemeente komt dan
te vervallen.
Figuur 4.4. Overzicht kosten en baten Onder de pannen (2014)

Bron: LPBL

Uit het figuur blijkt dat de kosten en baten nagenoeg gelijk zijn. De kosten bestaan uit het subsidiebedrag
en de eigenbijdrage van de deelnemers. Opvallend bij de verdelingseffecten is dat de gemeente hier
een positief saldo heeft. De baten zijn voornamelijk de besparing op de subsidies. De huishoudens
hebben een negatieve kosten-baten verhouding. Ze hebben (kleine) immateriële baten. Dit is de toegenomen kwaliteit van leven bij deelnemers als gevolg van nieuwe vormen van samen eten. Daarnaast

12

Bron: zorg-welzijn in Zuid (PowerPoint)
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ondervinden de zogenoemde blijvers een financieel nadeel door de hogere bijdrage die ze betalen voor
dezelfde maaltijd. Op basis van cijfers van Cordaan gaat het om ongeveer 70 procent13. Van de overige
30 procent hebben we aangenomen dat 5 procent vraaguitval is en 20 procent overstapper. In het geval
van wijkeettafels is er ook een deel dat zowel gebruik blijft maken van de oude wijkeettafel als deelneemt
aan nieuwe vormen van samen eten. We schatten de overlap op 50 procent van de blijvers. Verder
nemen we aan dat de afname in eenzaamheid 10 procent en de voorkomen escalatie 2 procent is.
Onderstaande tabel geeft de kosten- en batenposten:
Tabel 4.5. Overzicht kosten- en baten Onder de pannen:
Kosten

Met afschaffen subsidie

Alleen nieuwe initiatieven

€ 285.500

€ 285.500

Onder de pannen
-

Campagne, platform, werving

€ 64.800

€ 64.800

-

Maaltijdkosten in restaurants

€

€

9.400

9.400

Nieuwe vormen van samen koken
-

Organisatiekosten

€ 147.000

€ 147.000

-

Maaltijdkosten

€ 64.400

€ 64.400

€ 279.600

€ 279.600

€ 370.000
- € 164.800

-

€ 74.200
€
200

€ 167.000
€
5.300

- € 5.900

- € 113.300

0,7
1,0

0,0
0,6

Baten
-

Besparing subsidie
Extra eigen bijdrage

-

Kwaliteit van leven
Voorkomen/extra zorgkosten

Saldo
Financieel K-B-verhouding
Maatschappelijk K-B-verhouding
Bron: LPBL, zie ook bijlage

Uit het kosten-baten overzicht blijkt dat de nieuwe initiatieven op zichzelf meer kosten dan zij opleveren.
De verklaring ligt in de hoge kosten ten opzichte van het aantal deelnemers en dan met name het
aandeel kwetsbare deelnemers hierin. Overigens is de verwachting dat de kosten zullen dalen nu het
project uit de pilotfase is. De eerste geluiden zijn dat het aantal samen koken/samen eten projecten en
het aantal deelnemers hieraan toenemen.

4.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen
De aanleiding tot het stopzetten van subsidies op wijkeettafels en thuismaaltijden is ook voor andere stadsdelen legitiem. De marktprijs voor
verse maaltijden is lager dan van de meeste gesubsidieerde aanbieders. Daarmee schiet de subsidie zijn doel voorbij. De initiatieven die
ingezet zijn om het wegvallen van de subsidie te verzachten hebben
relatief hoge kosten ten opzicht van het bereik en het aandeel kwetsbare deelnemers. Geleerd is dat middageten beter werkt dan ’s avonds
13

Bron: Cordaan. In 2013: 50.000 maaltijden en 420 personen. In 2014: 35.000 maaltijden en resp. 290 personen. Afname 30%.
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een aanschuifeettafel, dat het aanbod genoeg is en er nadrukkelijker moet worden ingezet op het werven van ambassadeurs om de kwetsbare deelnemers te bereiken.
Wanneer de vaste kosten met 50 procent afnemen en het aandeel kwetsbare deelnemers in het bereik
toeneemt met 30 procent (van 20% naar 50%) resulteert een positief maatschappelijk rendement, zie
figuur. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit de komende periode gerealiseerd gaat worden.
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5. ViiA in Oost
ViiA is een uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost. Het is in 2004 begonnen in IJburg met
als doel het versterken van de eigen kracht van bewoners en de band tussen bewoners onderling. ViiA
had als opdracht het organiseren van vrijwilligerswerk en het informeren en adviseren over zorg- en
dienstverlening in het stadsdeel. In 2013 is deze tweede taak overgedragen aan de gemeente. ViiA richt
zich nu uitsluitend op haar werk als uitzendbureau voor vrijwilligers. In 2014 is dit uitgebreid naar Amsterdam-Oost.

5.1. Beschrijving
Directe aanleiding om in IJburg te starten was het tekort aan professionals en daarmee de vraag naar
zelfstandige vrijwilligers. Inmiddels past dit (opnieuw) in de recente ontwikkelingen in zorg en welzijn.
De teruglopende budgetten betekenen een extra beroep op de dragende samenleving en een toenemende rol voor vrijwilligers hierin. Tegelijkertijd is het beeld, met name in IJburg, dat er een groeiend
aanbod is van actieve bewoners en vrijwilligers.
ViiA richt zich op het verbinden van mensen met een hulpvraag aan mensen die zich willen inzetten.
ViiA doet dit op basis van hun talenten en kracht. Op deze manier stimuleren zij onderlinge hulp en
ondersteuning en vrijwillige inzet, in en voor wijken, buurten of buurtgenoten, om de samenleving te
versterken14. ViiA richt zich vooral op mensen die nu nog geen vrijwilligers werk doen, maar dat best
zouden willen als ze daarvoor gevraagd worden.
ViiA beheert een database met vrijwilligers en hun expertise. Het is een vrijwilligersuitzendbureau dat
bemiddelt in vrijwilligerswerk op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zoals vriendschappelijk huisbezoek, begeleid wonen, klussen- en boodschappendienst, begeleidingsactiviteiten en thuisadministratie. Vragers zijn organisaties of personen met een éénmalige of langdurige zorgvraag. Kort
samengevat bestaat ViiA uit:
-

een website, marketing en werving;
een database met vrijwilligers en hun expertise;

-

coördinatoren (1 fte) die de matching verzorgen aan de hand van een aantal stappen, die worden
ingezet op basis van de zelfredzaamheid van vrijwilliger en vrager:
·
intake (vacatures, vrijwilligers);
·
·

systeem zoeken;
bemiddelingsgesprek (incl. algemene voorwaarden);

·
·

proeftijd;
vinger aan de pols na 3, 6, 9, en 12 maanden, voor zover hulpvrager en –bieder daar behoefte
aan hebben;

-

14

·
binden en belonen;
vrijwillige coaches die zo nodig ondersteunen bij het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager.

Bron: website ViiA, geraadpleegd op 20 maart 2015
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Het nulalternatief, de situatie wanneer ViiA er niet zou zijn, definiëren we als volgt:
-

Geen overzicht vacatures en vrijwilligers;
Geen begeleide matching.

5.2. Effecten in beeld
ViiA leidt tot een aantal (beoogde) effecten. Deze zijn onderzocht in een arena-bijeenkomst op 9 februari
2015 en samengevat in onderstaande figuur. We noemen dit de beleidstheorie. Links in de figuur staan
de activiteiten, rechts de maatschappelijke effecten hiervan.
Figuur 5.1. Effecten van ViiA in beeld

Bron: LPBL

ViiA heeft op hoofdlijnen de volgende drie aangrijpingspunten (A t/m C) voor maatschappelijke baten:
effecten voor de ontvangers, effecten voor de aanbieders en effecten voor de buurt. Hieronder geven
we een korte samenvatting.
A. Effecten voor de ontvangers van hulp. Ontvangen hulp betreft vaak klussen en diensten die anders
niet zouden zijn gedaan. ViiA is aanvullend en mensen worden dus meer geholpen. In of rond het
huis worden klusjes uitgevoerd, de administratie wordt gedaan, iemand komt wat vaker buiten de
deur of hoeft niet alleen naar het ziekenhuis. Voor een deel kan de hulp een ontlasting zijn van de
mantelzorgers. Voor een ander klein deel kan het gaan om substitutie van professionele hulp en
diensten. Hierbij kan gedacht worden aan taken die door thuiszorg of Hulp bij het Huishouden worden uitgevoerd (af en toe boodschappen doen bijvoorbeeld), maar ook te denken valt aan inzet van
een klussendienst, een tuinman of een (computer)cursus. Voor zover sprake is van substitutie kan
dit leiden tot voorkomen maatschappelijke kosten (voor de gemeente) of voorkomen kosten voor de
vrager zelf. Meestal is sprake van additionele diensten, waardoor het effect van substitutie relatief
klein is (stippellijn). De diensten hebben uiteraard wel een waarde in zichzelf. Mogelijk, afhankelijk
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van de mate van kwetsbaarheid van de doelgroep, kan de hulp leiden tot een verminderd sociaal
isolement en/of een grotere zelfredzaamheid, waardoor men langer zelfstandig en/of zonder aanvullende zorg thuis kan wonen.
B. Effecten voor de aanbieders van hulp. Ook voor de aanbieders van hulp zijn er baten. Deze mensen
investeren hun tijd, maar halen over het algemeen ook veel voldoening en zingeving uit het aanbieden van hulp. Men kan iets bijdragen op laagdrempelige manier. Bovendien hoeft er geen sprake
te zijn van langdurige verplichtingen, een eenmalige activiteit hoort ook tot de mogelijkheden. Sommige van de aanbieders bij ViiA zijn dan ook een groep die tegenwoordig vaak wordt aangeduid als
‘de nieuwe vrijwilligers’15. Mensen die wel wat willen doen, maar met meer individuele, impulsievere
en vluchtige vormen van inzet en liefst projectgericht. Overigens is tijdens de Arena wel benadrukt
om deze groep niet als beleidsinstrument te zien. Dé vrijwilliger bestaat niet. Iedere vrijwilliger heeft
zijn of haar eigen afweging in wat de investering is en wat het hem of haar oplevert. ViiA heeft hier
veel oog voor en bemiddelt ook expliciet vanuit de aanbieder naar een passende dienst. Zo kan het
opdoen van werkervaring en het bevorderen van deskundigheid een opstap zijn naar of een verhoogde kans geven op regulier werk. Binnen de groep aanbieders is er ook een (relatief kleine)
groep kwetsbare burgers. Voor deze groep zijn de baten van het bieden van hulp over het algemeen
groter. Het leveren van hulp kan een zinvolle manier van participeren zijn voor mensen waarvoor
regulier werk een stap te ver is. Dit leidt tot een grotere kwaliteit van leven en kan er ook voor zorgen
dat mensen langer actief en zelfredzaam zijn en minder in een sociaal isolement terecht komen.
Mensen met een hulpvraag kunnen bij ViiA ook als aanbieder deelnemen. Dit maakt, blijkt in de
praktijk, de drempel om hulp te vragen over het algemeen lager, omdat de relatie meer in evenwicht
is.
C. Effecten voor de buurt. De wens is dat ViiA ook een cultuurverandering teweeg brengt, waardoor
het leveren van burenhulp weer gewoon wordt en meer informele hulp en zorg ontstaat. In de Arena
werd genoemd dat het gaat om sociale cohesie, je verbinden met de buurt, je thuis voelen en verantwoordelijk voelen voor de buurt. Als in een buurt veel mensen meedoen, gaat dit leven en wordt
de bereidheid om iets te doen mogelijk ook groter. Hiervoor is de lokale, wijkgebonden aanpak wel
een voorwaarde. Ook de mogelijkheid bij het aansluiten en doorverwijzen naar lokale welzijnsactiviteiten is in dit kader genoemd. De buurt als ontmoetingsplek.

5.3. Overzicht kosten en baten
In dit onderzoek is een quickscan analyse gedaan naar de kosten en baten van ViiA op hoofdlijnen.
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het beschikbaar materiaal: halfjaarrapportages, de subsidieaanvraag en –beschikking voor 2014, en inschattingen van ViiA. Bij ontbrekende informatie hebben we
onderbouwde aannames gedaan o.b.v. eerder onderzoek 16.

5.3.1. Aantal deelnemers en kosten
De deelnemers van ViiA bestaan, zoals gezegd, uit vragers (ofwel vacatures) en aanbieders (de vrijwilligers). Rekening houdend met het feit dat 10 tot 15 procent van de particuliere hulpvragers ook zelf
15
16

De betekenis van nabijheid - Proefschrift naar informele zorg in een volksbuurt, E. Linders
LPBL, MKBA BUUV – de buurtmarktplaats van Haarlem, april 2013
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hulp aanbiedt, komen we in totaal op ongeveer 530 deelnemers per jaar, zie tabel. We merken op dat
we hierbij uitgaan van een 1 op 1 relatie tussen vragers en vacatures. ViiA geeft aan dat in de praktijk
zeker de helft van de vragers een organisatie is waar meerdere deelnemers hulp of een dienst ontvangen. Anders gezegd, aan één vacature zitten meerdere deelnemers. Precieze cijfers hierover ontbreken. In de analyse rekenen we ook met de aanname dat het aantal vragers 25 procent meer is dan het
aantal vacatures. Daarnaast is de inschatting dat er bijna 200 kwetsbare deelnemers zijn (65 procent
van de vragers17 en 20 procent van de aanbieders) die problemen ondervinden op meerdere leefgebieden18. Het aantal geslaagde matches in een jaar komt - bij een extrapolatie van de eerste helft van
2014- in totaal op ruim 250.
Tabel 5.2. Aantal deelnemers ViiA
Eerste helft 2014

2014

% kwetsbaar

Gem. aantal matches

Vragers: vacatures

100

200

65%

1,2 per vacature

Aanbieders: vrijwilligers
Nieuw
Bestaand

252
89
163

341
178
163

20%

Aanbieder en vrager (6%)

- 11

Totaal*
Totaal (+25% vragers)
Aantal geslaagde matches

0,7 per aanbieder

530
634
128

194
243

256

Bron: Halfjaarrapportage ViiA, bewerkingen LPBL *Deelnemers zijn ook organisaties

De totale (subsidie)kosten van ViiA zijn ruim 2 ton. Het jaar 2014 was vanwege het afbouwen van het
loket zorg- en samenleving en het opzetten van een post in Oost een overgangsjaar. Op hoofdlijn vallen
de 230.000 euro aan subsidie uiteen in:
-

€ 140.000 voor post IJburg, waarvan € 90.000 personele kosten en € 50.000 overige kosten (huisvesting, organisatie- en activiteitenlasten en PR);

-

€ 70.000 voor post Oost;
€ 20.000 is een positief resultaat als gevolg van meevallende huisvesting- en personeelskosten.

We rekenen dus voor ViiA IJburg met totale kosten van ruim € 140.000. De kosten per deelnemer en
per kwetsbare deelnemer komen daarmee op 225 euro en respectievelijk 590 euro. De kosten per geslaagde match zijn ca. 560 euro.
Wat opvalt uit de tabel is dat er veel mensen zijn die iets willen doen voor een ander: het aanbod van
vrijwilligers is hoog. Het aantal matches is desondanks relatief laag (gemiddeld minder dan 1). Dat leidt
tot de conclusie dat aantal en inhoud van de vacatures (in ieder geval op IJburg) beperkender zijn dan
het aanbod. Overigens is het op maat zoeken naar een gepaste vacature een kracht van ViiA. De gemiddelde duur ofwel looptijd van de match is hierdoor - blijkt uit ervaring - langer.

17

Bron ViiA: 38% een kwetsbare particulier, 14% organisaties voor kwetsbare bewoners, 14 % klussendienst aan kwetsbare
bewoners en 34% zijn buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen, stichtingen, scholen
18
Zie, doelgroepanalyse in LPBL, MKBA Herziening sociaal domein
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5.3.2. Berekening kosten en baten
In het overzicht van kosten en baten hebben we de MKBA-systematiek als uitgangspunt genomen.
Naast het totale saldo zijn daarbij ook de verdelingseffecten van belang. Onderstaand figuur geeft de
resultaten voor ViiA:
Figuur 5.3. Overzicht kosten en baten ViiA (2014)

Bron: LPBL

Uit het figuur blijkt dat het maatschappelijke rendement van ViiA waarschijnlijk positief is. Een belangrijke factor hierin is de kosten per kwetsbare deelnemer of match. Wanneer deze hoger liggen dan
hierboven berekend heeft dit direct een negatief effect op het saldo van kosten en baten. Andere belangrijke aannames zijn:
- de gemiddelde doorlooptijd van een match. Deze is nu conform vergelijkbare interventies op het
gebied van inzet van vrijwilligers, vriendschappelijke bezoeken en maatjes ingeschat op gemiddeld
20 weken, zie bijlage.
-

de substitutie van professionals, deze baten vallen afhankelijk van of het substitutie van welzijn is
of van marktaanbod, bij de gemeente en respectievelijk de huishoudens zelf. We rekenen voor
beide met een substitutie van 10 procent.

-

De uitstroom van vrijwilligers naar regulier werk is ingeschat op 1 procent extra. Dat geldt ook voor
het aantal voorkomen escalaties.

Met deze aannames ziet het kosten en baten overzicht van ViiA IJburg er als volgt uit:
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Tabel 5.4. Overzicht kosten- en batenposten ViiA IJburg
Kosten

€ 142.000

-

Personeel

€ 93.000

-

Overige kosten

€ 49.000

Baten

€ 162.000

-

Waardering diensten
Kwaliteit van leven

€ 101.000
€
7.000

-

Voorkomen kosten
Leefbaarheid in de wijk

€

54.000
P.M.

€

20.000

Saldo
Financieel K-B-verhouding
Maatschappelijk K-B-verhouding
Bron: LPBL, zie ook bijlage

0,4
1,1

5.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen
De werkwijze van ViiA, een uitzendbureau waar vragers en aanbieders van diensten worden gematched, heeft potentie. Een voorwaarde daarbij is de persoonlijke ondersteuning voor de matching van
kwetsbare deelnemers. Zeker nu, met een afnemend aanbod van formele zorg, zal er meer beroep
gedaan worden op eigen kracht en burgerschap. Ook uit voorbeelden van vergelijkbare projecten elders
in het land, blijkt dat er veel behoefte is aan dit soort matching. In de cultuuromslag die nagestreefd
wordt zal dit dan ook meer en meer een rol gaan spelen als vangnet voor mensen die minder of geen
formele zorg (meer) krijgen. In de huidige vorm heeft ViiA een positieve businesscase. Wel zijn er verbeteringen mogelijk en aandachtspunten in de uitrol naar andere stadsdelen:
- Schaalgrootte. Zorg dat de vaste kosten voor o.a. website,
marketing, werving en huisvesting een relatief klein onderdeel vormen van de totale kosten (niet meer dan 20-30 procent van de totale kosten). In het geval van ViiA verbetert het
saldo aanzienlijk wanneer bij gelijkblijvende vaste kosten het
aantal fte vrijwilligerscoördinatoren toeneemt, bijvoorbeeld
van 1 naar 219. Daarnaast is een optie om gebruik te maken
van een digitaal platform, waar niet kwetsbare deelnemers
elkaar kunnen vinden en waar mogelijk ook andere professionals terecht kunnen voor matching van een kwetsbare

-

dienst. Hierdoor kunnen ook meer geslaagde matches gegenereerd worden (in verhouding tot de vaste kosten).
Caseload vrijwilligerscoördinatoren. Een punt dat hierop aansluit is de caseload van de coördinatoren. De tijdsbesteding per match is nu gemiddeld bijna 5 uur. Hierin zitten ook niet-kwetsbare matches, die eventueel ook op een andere wijze tot stand kunnen komen zonder tussenkomst van een
(dure) professional. Wanneer er meer selectie plaatsvindt en de tijdsbesteding per kwetsbare match

19

Overigens is dit voorzien wanneer ook post Oost erbij komt
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gaat naar zo’n 3 tot 4 uur 20, verbetert het maatschappelijk saldo met 80.000 euro. Zie figuur, dit is
-

inclusief het effect van de hierboven genoemde 2 fte vrijwilligerscoördinatoren.
Vindstrategie kwetsbare deelnemers. Uit de cijfers van ViiA blijkt dat er veel potentie is in de buurt
van mensen die iets voor een ander willen betekenen. Het aantal vacatures lijkt de beperkende
factor te zijn. Wanneer de methode meer geïntegreerd wordt in de werkwijze van bijvoorbeeld de
teams (wijkzorg maar ook Ouder- en kindteams en Samen DOEN), ligt het in de lijn der verwachting

-

dat dit leidt tot meer geslaagde matches. En dan met name matches waar een kwetsbare deelnemer
bij betrokken is.
Financieringsvorm. In het verlengde daarvan zien we nog mogelijkheden voor nieuw voor oud constructies. De huidige zorg- en welzijnspartners spelen hierbij een belangrijke rol. Gedachte is dat
meer matches gemaakt zouden kunnen worden zonder of met minimale tussenkomst van de vrijwilligerscoördinator. De professionals van de partners zouden ook in de database kunnen zonder
de tussenkomst van de coördinator, en integreren dan matching in hun huidige werk (NvO). Daarnaast is het werken met vrijwilligers, zoals bij ViiA ook al gedaan wordt, een optie om de kosten laag
te houden. Begeleiding van een coördinator is daarbij wel nodig.

Samenvattend adviseren wij vanuit economische perspectief een uitrol op grotere schaal (evt. als stedelijke voorziening), bestaande uit één merknaam, één digitaal platform en/of het delen van zaken als
opleiding en expertiseontwikkeling. Zo blijven de vaste kosten relatief laag. Wel is en blijft belangrijk dat
de coördinatoren een lokale basis hebben, bij voorkeur in samenhang met de wijkgerichte teams.

20

Dit bleek in de pilot van BUUV Haarlem haalbaar.
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6. De Buurtwerkplaatsen in West
In de Cliffordstraat zijn in een oud schoolgebouw tien werkplaatsen voor onder andere hout- en metaalbewerking, glas en schilderkunst: de Buurtwerkplaatsen. De Buurtwerkplaatsen bieden mensen de
ruimte en de faciliteiten om nieuwe vaardigheden te leren, zichzelf opnieuw te ontdekken en hun zelfvertrouwen te vergroten. De Buurtwerkplaatsen hebben een kleine professionele staf, maar draaien
grotendeels op vrijwilligers.

6.1. Beschrijving
Aanleiding en doelstelling
De Buurtwerkplaatsen zijn in 1985 opgezet in de Staatsliedenbuurt door vrijwilligers. Aanleiding was de
hoge werkloosheid in die tijd, en de behoefte aan een plek waar werklozen actief konden blijven en hun
vaardigheden blijven oefenen. Inmiddels richten de Buurtwerkplaatsen zich niet meer specifiek op werklozen, maar willen zij voorzien in de toenemende behoefte aan een plek voor “het bevorderen van de
deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een lichamelijke beperking een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem”21.
De Buurtwerkplaatsen hebben tot doel om technische en educatieve faciliteiten ter beschikking te stellen
aan degenen die daar behoefte aan hebben, met name mensen die buiten het reguliere arbeidsproces
staan. Daarbij staan faciliteren en laagdrempeligheid centraal. 22 De doelgroep van de Buurtwerkplaatsen zijn volwassenen die de aansluiting met de maatschappij missen, maar die besloten hebben ‘iets’
van hun leven te maken. Het opleidingsniveau van de deelnemers is zeer divers.
Projectbeschrijving
In het schoolgebouw aan de Cliffordstraat zijn 10 werkplaatsen met inventaris voor het maken van eigen
werkstukken: hout, metaal, glas (2), las, keramiek, computer (2), kunstschilderen en zeefdrukken. Mensen die gebruik willen maken van de Buurtwerkplaatsen betalen een lidmaatschap van 20 euro per
kwartaal. In de Buurtwerkplaatsen worden basiscursussen en vervolgcursussen gegeven door vakdocenten. De basiscursussen worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het stadsdeel. De vervolgcursussen
zijn kostendekkend.
In ieder van de 10 werkplaatsen zorgt een zelfsturend team van in totaal ruim 60 vrijwilligers voor de
openstelling, het beheer, de naleving van het werkplaatsreglement, het schoonhouden en het begeleiden van de gebruikers. Ook de kantine wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Hier komen zowel
deelnemers als buurtbewoners. Elke vrijdagavond koken vrijwilligers een maaltijd voor gemiddeld zo’n
20 mensen.
De Buurtwerkplaatsen worden niet alleen gebruikt door deelnemers / cursisten, maar ook door klanten
van andere stichtingen, die ruimte huren in het gebouw:

21
22

Stichting Buurtwerkplaatsen, beleidsplan 2014-2018
Idem
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-

Stichting Mantelzorg en Dementie: dagopvang voor licht demente senioren die nog zelfstandig
wonen. Enkele senioren maken af en toe gebruik van de werkplaatsen. Daarnaast zijn drie
vrijwilligers van de Buurtwerkplaatsen (ook) actief bij de dagopvang.

-

Stichting Kantara-Brug (ondersteuning van allochtone mannen bij het actief participeren in de
samenleving), Stichting Vrouwen Vooruit, de Vrouwen Academie West en Mentrum huren kantoorruimte aan de Cliffordstraat. Daarnaast is uitwisseling van expertise en vrijwilligers.

Nulalternatief
Het nulalternatief, de situatie wanneer de Buurtwerkplaatsen er niet zou zijn, definiëren we als volgt:
“geen laagdrempelige buurtwerkplaatsen”.

6.2. Effecten in beeld
De Buurtwerkplaatsen leiden tot een aantal beoogde effecten. Deze zijn onderzocht in een Arena-bijeenkomst op 13 februari 2015 en samengevat in onderstaande figuur. We noemen dit de beleidstheorie.
Links in de figuur staat de opleiding en de bijbehorende activiteiten, rechts de maatschappelijke effecten
hiervan.
Figuur 6.1. Effecten van de Buurtwerkplaatsen in beeld

Bron: LPBL

De Buurtwerkplaatsen hebben op hoofdlijnen drie directe effecten (A tot en met C). Deze zijn hieronder
kort samengevat:
A. In de eerste plaats zijn de Buurtwerkplaatsen voor de deelnemers (en in nog sterkere mate voor de
vrijwilligers) een plek voor participatie en zinvolle dagbesteding. De deelnemers zitten niet in hun
eentje thuis, maar zijn onder de mensen. Zij kunnen daarbij zelf kiezen op basis van hun behoefte:
van een paar uur per week tot elke dag, zonder afspraak en zonder druk of dwang. Dit leidt tot
minder eenzaamheid, meer kleur in het leven en dus tot meer kwaliteit van leven. Daarnaast brengt
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het structuur en een dagritme. Dat draagt bij aan het voorkomen van terugval of escalatie van (psychische) problemen. Kenmerkend hierbij zijn de laagdrempeligheid en persoonlijke vrijheid die de
Buurtwerkplaatsen bieden.
B. De Buurtwerkplaatsen zijn een mini-maatschappij. Deelnemers vinden er gelijkgestemden - actieve
mensen met een liefde voor het werken met hout, glas et cetera - met wie zij (moeten) communiceren over bijvoorbeeld planning en materiaalgebruik. In deze mini-maatschappij spelen veiligheid en
saamhorigheid een grote rol: deelnemers bieden elkaar een luisterend oor en onderlinge hulp. Het
leidt ertoe dat deelnemers een sociaal netwerk opbouwen, zowel binnen als buiten de buurtwerkplaatsen. Dat leidt in de eerste plaats tot meer kwaliteit van leven, maar ook tot voorkomen terugval
of escalatie en dus tot voorkomen (zorg)kosten. Het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde
van de deelnemers neemt toe en zij worden in staat gesteld zichzelf te ontplooien. Ook dat draagt
bij aan meer kwaliteit van leven. Kenmerkend voor het functioneren van de mini-maatschappij is de
rol van de grote groep loyale en verantwoordelijke vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat van de
Buurtwerkplaatsen. De rol van de professionele staf is daarin van grote betekenis: faciliterend, met
een democratische structuur en uitgaand van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van
deelnemers en vrijwilligers. Tot slot is de diversiteit van de deelnemers een succesfactor: in achtergrond, mate van kwetsbaarheid en opleidingsniveau.
C. De Buurtwerkplaatsen zijn een plek met leer- en doorgroeimogelijkheden. De deelnemers kunnen
hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Zowel door het volgen van cursussen als door de praktische uitvoering van werkstukken. De deelnemers vergelijken de Buurtwerkplaatsen met de vroegere gildes: vakkennis wordt behouden, verder ontwikkeld en overgedragen. De deelnemers vergroten hiermee hun kans op regulier werk. Dat heeft positieve effecten voor de deelnemers zelf in de
vorm van een hoger inkomen, maar ook voor de maatschappij door lagere kosten voor onder meer
uitkeringen. Daarnaast stromen veel deelnemers door naar vrijwilligerswerk, binnen of buiten de
stichting.

6.3. Overzicht kosten en baten
In dit onderzoek is een quickscan analyse gedaan naar de kosten en baten van de Buurtwerkplaatsen
op hoofdlijnen. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van het beschikbaar materiaal: het beleidsplan
2014-2018, het resultatenverslag 2014, de subsidietoekenning 2014 en inschattingen van de stichting.
Bij ontbrekende informatie hebben we onderbouwde aannames gedaan o.b.v. eerder onderzoek 23.

6.3.1. Aantal deelnemers en kosten
In 2014 waren er 642 deelnemers, ongeveer 10 procent hiervan was ook als vrijwilliger actief. Er werden
57 cursussen gegeven: 34 basis en 23 (kostendekkende) vervolgcursussen. Het aantal (unieke) cursisten bedroeg 214. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft geen werk, het grootste deel hiervan (60
procent) heeft een vrij grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat wil zeggen meer dan 2 jaar geen werk. De
inschatting is dat ongeveer de helft van de deelnemers kwetsbaar is, dat wil zeggen met problemen op
meerdere leefgebieden.

23

LPBL, MKBA Buurtm/v Dordrecht (2014), LPBL, MKBA BUUV Haarlem (2013)
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Naast de vrijwilligers en werkplaatsgebruikers, maken ook anderen gebruik van de faciliteiten: de senioren van de stichting Mantelzorg en Dementie (circa 50) en de deelnemers aan de vrijdagavondetentjes
(gemiddeld 20). Tot slot organiseert de stichting reclasseringstrajecten, 39 in 2014.
Er is een vrij grote uitstroom naar werk: 16 procent stroomde in 2014 door naar werk of een voortraject
voor de arbeidsmarkt. Dit percentage komt overeen met de resultaten van voorgaande jaren. Een deel
van deze mensen zou ook zonder hun ervaringen in de Buurtwerkplaatsen weer aan het werk zijn gegaan. Onderzoek laat zien dat dit voor mensen met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt normaliter 10 tot 15 procent bedraagt24.
Tabel 6.2. Analyse deelnemers Buurtwerkplaatsen
Resultaat 2014
Aantal deelnemers

642

Waarvan alleen gebruikers

428

Waarvan cursist en/of gebruiker

214

Aantal overige gebruikers

75

Aantal vrijwilligers

63

Aantal trajecten reclassering

39

Aandeel kwetsbare deelnemers

50%

Aandeel deelnemers zonder werk

52%

Uitstroom naar werk of voortraject arbeidsmarkt
Waarvan additionele uitstroom

16%
1%

Bron: Resultatenverslag Buurtwerkplaatsen 2014

De totale kosten van de Buurtwerkplaatsen zijn ruim 350.000 euro. De kosten per deelnemer komen
daarmee op 435 euro. Omgeslagen naar alleen de kwetsbare deelnemers is dit 870 euro. Naast de
personele lasten is huisvesting de grootste kostenpost. Het gebouw wordt voor ongeveer 65.000 gehuurd van het stadsdeel. De Buurtwerkplaatsen draaien grotendeels op subsidie (217.000 euro van het
stadsdeel en 63.000 euro als vergoeding van twee Sargentini-banen). Daarnaast zijn er eigen inkomsten uit lidmaatschappen, cursusgelden en verhuur (samen ongeveer 70.000 euro).

6.3.2. Berekening kosten en baten
In het overzicht van kosten en baten hebben we de MKBA-systematiek als uitgangspunt genomen.
Naast het totale saldo zijn daarbij ook de verdelingseffecten van belang. Onderstaand figuur geeft de
resultaten voor de Buurtwerkplaatsen:

24

Zie o.a. P. Koning ‘Leren re-integreren’, VU (2012) en L. Kok, Kosten en Baten van re-integratie, SEO (2006).
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Figuur 6.3. Overzicht kosten en baten Buurtwerkplaatsen (2014)

Bron: LPBL Analyse BWP

Uit het figuur blijkt dat de baten de kosten ruim overstijgen. De kosten-baten verhouding is 1,8. Dat wil
zeggen dat iedere geïnvesteerde euro 1,80 euro oplevert aan opbrengsten. Het grootste deel hiervan
betreft immateriële baten (kwaliteit van leven) voor de deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast zijn er
financiële baten, voornamelijk als gevolg van de uitstroom naar regulier werk.
De kosten en baten zijn als volgt opgebouwd25:
Tabel 6.4. Overzicht kosten- en batenposten
€ 425.000

Kosten
-

Personeel en activiteiten

€ 279.000

-

Kosten gesubsidieerde arbeid

€ 76.000

-

Kosten deelnemers/partners

€ 70.000

Baten

€ 769.000

-

Directe opbrengsten

€

-

Kwaliteit van leven
Voorkomen zorgkosten

€ 371.000
€ 34.000

-

Productiviteit (regulier en vrijwillig)

€ 294.000

70.000

€ 344.000

Saldo
Financieel K-B-verhouding
Maatschappelijk K-B-verhouding

0,7
1,8

6.4. Conclusie en lessen voor andere stadsdelen
De Buurtwerkplaatsen in Amsterdam West kunnen met recht een best-practice worden genoemd. De
kosten per deelnemer zijn relatief laag, de opbrengsten - financieel en immaterieel - hoog. Eenzelfde
soort initiatief neerzetten in een ander stadsdeel is dan ook in potentie zeer kansrijk. Echter, kopiëren

25

Zie de bijlage voor een uitgewerkt overzicht
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leidt niet vanzelfsprekend tot een succes. Daar zijn een initiële investering voor nodig en er moet aan
verschillende randvoorwaarden worden voldaan 26:
- De benodigde initiële investering in de inventaris (machines, gereedschap, apparatuur) bedraagt

-

ongeveer € 375.000. Deze kan éénmalig worden genomen, of in een periode van 10 jaar worden
afgeschreven.
Zoals eerder gesteld is de rol van de professionele staf van grote betekenis voor het succes van de

-

Buurtwerkplaatsen: faciliterend, met een democratische structuur en uitgaand van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en vrijwilligers.
Een tweede succesfactor is de gedifferentieerde doelgroep, met diverse achtergronden, opleidingsniveaus en kwetsbaarheid. Daarbij geldt dat iedere deelnemer voldoende in staat moet zijn om

-

zelfstandig te kunnen functioneren. Focussen op enkel een hele kwetsbare doelgroep zou het karakter van ‘mini-maatschappij’ te veel ondermijnen.
Een derde succesfactor zijn de laagdrempeligheid en grote persoonlijke vrijheid voor de deelne-

-

mers. Gebruik is niet op afspraak, maar naar behoefte en op ieder gewenst tijdstip. Dat maakt het
voor mensen mogelijk om te experimenteren met hun eigen belastbaarheid, werk en werkgedrag.
Op dit moment is twee-derde van de betaalde formatie ingevuld met gesubsidieerde arbeid, de
zogeheten Sargentini-banen (systeembeheer, baliemedewerker en kantinebeheerder). Deze vorm
van subsidies zullen verdwijnen. Bij het opzetten van een vergelijkbaar initiatief in een ander stadsdeel kan de benodigde formatie mogelijk worden ingevuld met vrijwilligers of nieuwe vormen van
gesubsidieerde arbeid. Voor beide geldt dat dit om voldoende begeleiding vraagt. Nota Bene: het
hebben van een professionele staf is overigens ook nodig om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen inzake wet- en regelgeving en subsidieverplichtingen.

-

26

Tot slot: een dergelijke stichting en vrijwilligersorganisatie zijn er niet van het één op het andere
moment. Er moet rekening worden gehouden met een ingroeiperiode van enkele jaren.

Gebaseerd op de ervaringen bij de Buurtwerkplaatsen
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7. Benchmark verhoudingsgetallen en uitgaven
Het resultaat van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven analyses van de voorbeeldinterventies
is niet alleen kennis over randvoorwaarden en succesfactoren. Het levert tevens materiaal op om de
kostenkengetallen te toetsen die we in de MKBA Herziening Sociaal Domein gebruiken voor de collectieve voorzieningen (paragraaf 7.1). Daarnaast is de vraag of het mogelijk is om de extra kosten, die
gepaard gaan met een toenemend beroep op de dragende samenleving, binnen bestaande budgetten
te financieren. Hiertoe is een benchmark opgesteld van de uitgaven aan collectieve voorzieningen in de
vijf grote steden (paragraaf 7.2).

7.1. Overzicht verhoudingsgetallen
Figuur 7.1 geeft voor de vier voorbeeldinterventies een overzicht van de kosten per deelnemer, per
kwetsbare deelnemer en per gewonnen gezond levensjaar (QALY).
-

Hieruit blijkt dat de kosten per deelnemer tussen de 250 en 450 euro liggen.
De grootste effecten van welzijnsinterventies, zowel financieel als in kwaliteit van leven, zijn te behalen bij kwetsbare deelnemers: mensen met problemen op meerdere leefgebieden en een hoger
risico op escalatie. Het aandeel kwetsbare deelnemers - en dus ook de kosten per kwetsbare deelnemer - varieert sterk tussen de verschillende interventies.

-

Een maat voor de winst in welbevinden of welzijn van de deelnemers is het aantal gewonnen gezonde levensjaar (QALY’s). Door de kosten van de interventies af te zetten tegen de gewonnen
QALY’s ontstaat inzicht in de kosteneffectiviteit ervan. De figuur laat zien dat de kosten per gewonnen QALY tussen 5.000 en 32.000 euro liggen.

Figuur 7.1.Verhoudingsgetallen kosten per deelnemer, kwetsbare deelnemer en QALY

Bron: LPBL

Om iets meer gevoel te krijgen bij de mate van kosteneffectiviteit, volgt hieronder een vergelijking met
andere interventies. Hierbij geldt: hoe lager de kosten per gewonnen QALY, hoe kosteneffectiever de
interventie. Zo wordt zichtbaar dat ieder gewonnen gezond levensjaar door de vier best-practices gemiddeld 17.000 euro kost, terwijl dit bij bijvoorbeeld het programma ‘de gezonde wijk’ 40.000 euro is en
bij de deltawerken zelfs 300.000 euro.
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Figuur 7.2.Verhoudingsgetallen welzijn en welbevinden in gewonnen levensjaren (Qaly’s)

Bron: LPBL

Kengetallen MKBA
In de MBKA Herziening Sociaal Domein is berekend wat - gegeven de interventies bij zorg en werk –
de benodigde extra investeringen zijn voor het werven, matchen en ondersteunen van vrijwilligers en
de basisvoorziening activering en participatie. De berekeningen zijn gebaseerd op kengetallen die zijn
afgeleid uit analyses van projecten elders. Deze kunnen nu worden getoetst aan de uitkomsten van de
analyses van de voorbeeldinterventies.
Figuur 7.3. toont de kosten per deelnemer voor het matchen van vrijwilligers. Naast elkaar zijn zichtbaar
ViiA, overige referentieprojecten en het kengetal dat in de MKBA is gebruikt. Duidelijk is dat het kengetal
uit de MKBA overeenkomt met ViiA in de huidige vorm.
Figuur 7.3.Verhoudingsgetallen matching van vrijwilligers

Bron: LPBL

Figuur 7.4 laat zien wat de kosten per dagdeel zijn voor verschillende vormen activering en participatie
en dagbesteding. Naast elkaar zijn zichtbaar de Buurtwerkplaatsen, overige referentieprojecten en het
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kengetal dat in de MKBA is gebruikt. Ook in dit geval komt het kengetal uit de MKBA overeen met de
gekozen voorbeeldinterventie in Amsterdam.
Figuur 7.4.Verhoudingsgetallen dagbesteding

Bron: LPBL

Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat de in de MBKA gebruikte kostenkengetallen voor
collectieve voorzieningen passend zijn voor de Amsterdamse situatie. Ze komen overeen met door de
stadsdelen aangeleverde voorbeeldinterventies.

7.2. Uitgaven collectief G5 vergeleken
Eén van de vragen die zich voordoet bij de MBKA Herziening sociaal domein is of de kosten die gepaard
gaan met het toenemende beroep op de dragende samenleving volgens het Nieuw voor Oud principe
gefinancierd kunnen worden. Met andere woorden: is het op te vangen binnen bestaande budgetten
door deze op een andere manier in te zetten? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een benchmark
gemaakt van uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de G4 + Eindhoven (G5),
zoveel mogelijk op basis van de programmabegrotingen 2015 27. De volgende uitgaven zijn meegenomen in de vergelijking:
- Welzijn: ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, sociale redzaamheid en zelfstandige huishou-

ding, sociale samenhang en actief burgerschap, reductie overlast;
Maatschappelijke dienstverlening: maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, ouderenadviseurs et
cetera.

Deze uitgaven zijn afgezet tegen het aantal kwetsbare huishoudens per stad 28. De resultaten staan in
onderstaande grafiek29.

27

In Eindhoven en Utrecht is de opzet van de programmabegroting met de herziening van het sociaal domein zodanig gewijzigd,
dat voor de vergelijkbaarheid moest worden teruggegrepen op respectievelijk 2013 en 2014.
28
Hiervoor is per stad een doelgroepenanalyse uitgevoerd.
29
Zie de bijlage voor het achterliggende cijfermateriaal
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Figuur 7.5. Uitgaven welzijn en maatschappelijke dienstverlening per kwetsbaar huishouden G5.

Bron: LPBL Benchmark welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Uit de benchmark blijkt dat in Amsterdam de uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening
per kwetsbaar huishouden ongeveer 20 procent hoger zijn dan het gemiddelde in andere grote steden.
Omdat er mogelijk een verband is met de uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen zijn deze ook
met elkaar vergeleken. Hoge uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening zouden immers
in theorie kunnen leiden tot lagere uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen en andersom. In de
vergelijking zijn de volgende posten meegenomen:
- hulp bij huishouden;
-

vervoersvoorzieningen;

-

woonvoorzieningen;
overige Wmo-voorzieningen, exclusief maatschappelijke opvang.

Deze uitgaven zijn afgezet tegen het aantal 65+ huishoudens per stad. De resultaten staan in de volgende grafiek30.
Figuur 7.6. Uitgaven individuele Wmo-voorzieningen per 65-huishouden G5.

Bron: LPBL Benchmark welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Uit de benchmark blijkt dat de uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen per 65+ huishouden in de
G5 nagenoeg gelijk zijn. Alleen in Utrecht zijn deze substantieel hoger. Mogelijk dat hier inderdaad een
30

Zie de bijlage voor het achterliggende cijfermateriaal
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verband is met de lage uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Voor de overige steden geeft dit geen verklaring voor het verschil met Amsterdam in uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Op basis van de benchmark concluderen wij, gezien de relatief hoge uitgaven aan welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dat er geen aanwijzingen zijn dat financiering uit bestaande budgetten niet
mogelijk is.
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8. Conclusie
8.1. Lessen uit de voorbeeldinterventies
Mooie voorbeelden voor het stimuleren van de dragende samenleving in de stad…
Met veel enthousiasme en grote inzet wordt in de stad gewerkt aan het stimuleren van de zogenoemde
dragende samenleving. Het gaat hierbij om uiteenlopende projecten en initiatieven. Zo gaat het in de
vier geselecteerde voorbeeldinterventies om:
-

het opleiden, ondersteunen, zichtbaar maken en activeren van ‘onzichtbare’ mantelzorgers (AMWAHT);

-

het informeren, enthousiasmeren en stimuleren van (kwetsbare) ouderen om met elkaar in de buurt

-

te koken of te eten (Onder de pannen);
het verbinden van mensen met een hulpvraag aan mensen die zich willen inzetten (ViiA);

-

het bieden van ruimte en faciliteiten, aan volwassenen die de aansluiting met de maatschappij missen, om nieuwe vaardigheden te leren, zichzelf opnieuw te ontdekken en hun zelfvertrouwen te
vergroten (Buurtwerkplaatsen).

Naast het verschil in aanpak en doelgroep, verschillen de interventies ook in de fase waarin zij zich
bevinden. De buurtwerkplaatsen bestaan al 30 jaar, de werkwijze van AMWAHT is uitgebreid gepilot,
ViiA bevond zich in 2014 in een bijzonder overgangsjaar en Onder de pannen zat in een experimentfase.
Desondanks hebben alle vier de geanalyseerde interventies in potentie een positief maatschappelijk
rendement. Zoals te verwachten bij welzijnsinterventies is kwaliteit van leven de belangrijkste baat.
…en tegelijkertijd is er potentie voor verbetering..
Bij ieder van de interventies zijn er mogelijkheden om de kosten- en batenverhouding te verbeteren. De
lessen die uit de analyses naar voren zijn gekomen zijn:
- Voor het opleiden en ondersteunen van mantelzorgers. Voldoende deelnemers bij start, selectie
van de deelnemers om voortijdige uitval te beperken en een maximale spin-off om zoveel mogelijk
-

echt onzichtbare mantelzorgers te bereiken.
Voor het stimuleren van samen eten als middel voor ontmoeting. Gegeven de marktprijzen is het
stopzetten van subsidies op wijkeettafels en thuismaaltijden ook voor andere stadsdelen legitiem.
Bij de invulling van nieuwe initiatieven kunnen de volgende lessen worden meegenomen: middageten werkt beter dan ’s avonds een aanschuifeettafel in een restaurant, de organisatiekosten om

-

vrijwilligers samen te laten koken moeten omlaag en er dient nadrukkelijker te worden ingezet op
het werven van ambassadeurs om de kwetsbare (eenzame) ouderen te bereiken.
Voor het werven, matchen en ondersteunen van vrijwilligers. Vanuit economische perspectief is het
advies om voldoende schaalgrootte te realiseren (evt. als stedelijke voorziening), bestaande uit één
merknaam, één digitaal platform en/of het delen van zaken als opleiding en expertiseontwikkeling.
Zo blijven de vaste kosten relatief laag. Wel is en blijft belangrijk dat de coördinatoren een lokale
basis hebben, bij voorkeur in samenhang met de wijkgerichte teams. Daarnaast is van belang dat
de caseload voldoende is. Dit is te bereiken door onderscheid te maken tussen kwetsbare en nietkwetsbare matches en de introductie van een online-platform voor de laatste groep. Ook andere
professionals zouden hier gebruik van kunnen maken.
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-

Voor het bieden van ruimte en faciliteiten voor dagbesteding. Succesfactoren zijn een faciliterende
staf die uitgaat van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers, een gedifferentieerde doelgroep, die voldoende in staat is om zelfstandig te functioneren en tot slot laagdrempeligheid en grote persoonlijke vrijheid.

De rode draad is: een lage overhead en een zo groot mogelijk bereik, waarbij met name het aandeel
kwetsbare deelnemers een positieve invloed heeft op het maatschappelijk rendement. De Amsterdamse situatie met een aanbod dat verschilt per stadsdeel is hierin een aandachtspunt.
..het opzetten van economische bril heeft daarbij meerwaarde
Onze ervaring is dat het helpt om aan de hand van de MKBA-systematiek ofwel met een economische
invalshoek fundamenteel naar investeringen in collectieve voorzieningen te kijken. Ook al hadden de
analyses van de vier interventies een quickscan karakter, het bleek mogelijk om de verhalen op hoofdlijnen te vertellen in termen van kosten en baten. Alleen al dit werkt als spiegel. Een MKBA dwingt
namelijk om gestructureerd en concreet te zijn: wat kost het? hoeveel mensen bereik je? hoe effectief
is het? Daarmee kan de MBKA in de praktijk ook soms weerstand oproepen. Niet alles is immers te
‘vangen’ en er zijn ook aannames nodig. Daar zijn wij ons ook zeker van bewust. Wat blijft staan is de
meerwaarde van het kijken met een economische bril. De bij dit onderzoek betrokkenen gaven aan dat
het collectieve welzijn gebaat is bij het systematisch stellen van de volgende vragen: hoe geef ik mijn
schaarse euro zo goed mogelijk uit, waar zijn de effecten het grootst en wat zijn de subsidiekosten per
(kwetsbare) deelnemer?

8.2. Gevolgen voor MKBA Herziening sociaal domein
Kostenkengetallen: geen reden voor aanpassing in de MKBA
In de MBKA Herziening Sociaal Domein is berekend wat - gegeven de interventies bij zorg en werk –
de benodigde extra kosten zijn voor het werven, matchen en ondersteunen van vrijwilligers en de basisvoorziening activering en participatie. De berekeningen zijn gebaseerd op kengetallen die zijn afgeleid uit analyses van projecten elders. Deze zijn getoetst aan de uitkomsten van de analyses van de
voorbeeldinterventies. Hieruit blijkt dat de gebruikte kengetallen voor het werven, matchen en ondersteunen van vrijwilligers en voor de basisvoorziening activering en participatie overeenkomen met de
kosten van de voorbeeldinterventies. De analyse leidt daarmee niet tot een aanpassing van de MKBA.
Financiering uit bestaande budgetten: geen aanwijzingen dat dit niet mogelijk is
Uit de vergelijking van de programmabegrotingen van de G4 + Eindhoven blijkt dat de uitgaven aan
welzijn en maatschappelijke dienstverlening per kwetsbaar huishouden in Amsterdam ongeveer 20 procent hoger zijn dan gemiddeld in de andere steden. De uitgaven aan individuele Wmo-voorzieningen
bieden geen afdoende verklaring voor de gevonden verschillen: deze zijn (per 65+ huishouden) in alle
steden nagenoeg gelijk. Op basis hiervan is er geen aanwijzing dat het niet mogelijk is om het extra
beroep op collectieve voorzieningen uit bestaande budgetten te financieren.

-0-0-0-
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Bijlage 1. Overzicht wijkeettafels en nieuwe vormen
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB)
café
eetcafe
burenlunch

nieuw
16
1
1
1

prijs nieuw

Gem per week Gem # deelnemers
19,7
1,0
15
0,5
15
0,5
15
0,25

zonder subsidie
€ 8,39

met
€ 6,24

Oude wijkeettafels
Verschil gem nieuwe prijs
€ 7,79
€ 2,16

verschil
€ 1,55

€ 7,50
€ 9,50
€ 3,50

Huis van de Wijk Buitenveldert
woensdagdiner
zondaglunch

1
1

1
1

15
15

€ 5,00
€ 3,50

Torendael
Berlage
De Coenen
buurzaam eten berlage
buurzame lunch coenen

0
0
0
1
1

7
5
5
3
1

15
15
15
30
30

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50

kookclub buitenhof
olympisch kwartier
d'oude raai
De buitenhof
Buitenveldert

0
0
0
0

1
7
7
7

15
15
15
15

€ 8,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 15,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00

€ 10,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

€ 8,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

Huis vd wijk Roelof Hartplein
Huis vd wijk Roelof Hartplein
Huis vd wijk Roelof Hartplein
Willibrorduscomplex
Willibrorduscomplex
Willibrorduscomplex
Huis vd wijk de Pijp

1
1
1
1
1
1
1

1
1
0,25
2
0,25
0,25
1

15
15
15
15
60
15
15

€ 1,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 3,50
€ 0,00
€ 5,00

Huis vd wijk de Pijp

1

0,75

15

€ 5,00
€ 9,25

€ 6,15

€ 3,10

€ 7,50

€ 1,35

€ 8,40

€ 6,00

€ 2,40

€ 8,50

€ 7,50

€ 1,00

Puur Zuid

Cordaan

Combiwel

regenboog
ZHGA
Menno simons

0

5

15

€ 7,50

Menno simons

1

2

15

€ 7,00

15

Dynamo

Amsta

0

7

Coco's keuken

0

7

kookclub gezonde hap (olympus)

0

1

€ 0,00

44

Bijlage 2. Overzicht kengetallen vrijwilligerswerk en matchfrequentie31
uurprijs vrijwilligers
gemiddelde
computer & administratie €
15,00
begeleiding en verzorging €
8,00
huishouden €
8,00
klusjes €
8,00
onderwijs €
15,00
overig €
8,00
vervoer €
8,00

Nummer

computer & administratie
begeleiding en verzorging
huishouden
klusjes
onderwijs
overig
vervoer

Organisatie en activiteiten

uurprijs professionals
€ 35,00
€ 49,66
€ 24,50
€ 24,50
€ 30,00
€ 24,50
€ 24,50

match
frequentie

3
4
5
6
7
12

Stichting Thuiszorg gehandicapten (SIG) (mensen met een beperking) – Oppassen, activiteiten
28
ondernemen en het laten logeren
Gilde samenspraak (onderdeel van de Vrijwilligerscentrale) – Mensen leren over een andere
21 cultuur en tegelijkertijd iemand helpe
Tandem (voor ondersteuning mantelzorgers)
RIBW (sportmaatjes, alleen voor cliënten)
Het open huis (ex-gedetineerden)
Dock (maatjes voor ouderen)

13

13

Dock ( vriendschappelijk huisbezoek)

1

Dock ( vrijwillige hulpdienst Schalkwijk,noord, oost)

35

16

Humanitas (vriendschappelijke huisbezoeken, HomeStart, thuisadministratie, schuldhulpverleningstrajecten
40
en begeleiden van ve

20
8
24

De Zonnebloem (voor ouderen en mensen met een beperking) - Vriendschappelijk huisbezoek,
18
begeleiden van verschillende activ
Uit en thuis maatje

34

Unie van Vrijwilligers (UVV) -tafeltje dekje
Unie van vrijwilligers (UVV)- luisterlezen

Vier het leven.

2
20
20

31

Aantal contacten tussen hulpvrager en –bieder dat volgt na een geslaagde match
45

Bijlage 3. Benchmark collectief welzijn
2015
A'dam
aantal HH
aantal minima
aantal 65+ HH
aantal kwetsbaar

2015
Den Haag

440.000
74.000
71.651
85.621

2015
Rotterdam

249.286
41.000
49.953
48.083

welzijn
maatschappelijke dienstverlening

€
€

41.948.901 €
46.530.970 €

hbh
vervoer
woonvoorzieningen
overig wmo (excl. maatschappelijke opvang)

€
€
€
€

53.063.005
34.500.753
11.400.151
92.357.517

Totaal

€

20.215.000
17.782.000

311.193
58.100
65.496
67.737

€

2014
Utrecht

2013
Eindhoven

169.513
17.500
22.915
20.305

111.791
13.300
24.624
15.366

66.000.000

€

14.302.000

€

13.168.447

66.800.000

€

36.659.000

€

29.722.400

€
€
€
€

43.523.000
23.947.000 €
10.195.000
54.873.000 €

107.891.908 €

31.873.000 €

32.755.942

279.801.297 €

170.535.000 €

240.691.908 €

82.834.000 €

75.646.789
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Bijlage 4. Overzicht betrokken personen
Naam
Rutger Krabbendam
Marjon de Groot
Jaap Storteboom
Nynke Ypenga
Guus Crommelin
Richard Schimmelpennink
Peter Buma
Gerrit Kerkamp
Con Lenglet
Karin de Roo
Saskia Jansen
Helga van Leeuwen
Henriette de Vos
Gerben Menke

Organisatie
programmanager 3D, cluster Sociaal
SMO
programmamanager dragende samenleving
directeur ViiA
stadsdeel Oost
projectleider Onder de Pannen, stadsdeel Zuid
directeur Buurtwerkplaatsen
voorzitter Buurtwerkplaatsen
stadsdeel West
manager Markant
projectleider AMWATH
stadsdeel Nieuw-West
stadsdeel Zuid
stadsdeel Nieuw-West

Deelnemers Arenabijeenkomsten
P.M.
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Bijlage 5. Verslaglegging EffectenArena ’s
AMWAHT

Onder de pannen

48

ViiA

Buurtwerkplaatsen

49

50

