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VluchtelingenWerk Nederland en haar regionale afdelingen helpen vluchtelingen o.a. bij het vinden van een betaalde 
baan, vrijwilligerswerk, opleiding of stageplaats. Om zicht te krijgen op de maatschappelijke meerwaarde van deze 
arbeidstoeleiding door regio Limburg, heeft Pimbaa onderzoek & advies een maat- schappelijke business case (MBC) 
opgesteld. Deze maatschappelijk business case geeft antwoord op de vraag: Wat zijn de maatschappelijke kosten en 
baten van de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg? Leveren de inspanningen een besparing op aan 
maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld op de uitkeringen?  In deze maatschappelijke business case ligt de nadruk op 
direct incasseerbare effecten, effecten die eenvoudig zijn uit te drukken in financiële waarde. 

 
De arbeidsparticipatie van vluchtelingen blijft ver achter bij de totale beroeps bevolking in Nederland. Van de 
vluchtelingen in Nederland is 46% aan het werk, 74% van de autochtone beroepsbevolking heeft een baan. Diverse 
belemmeringen als taalproblemen en een klein sociaal netwerk, liggen ten grondslag aan deze achterstand.  
De aanpak van de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk wordt gekenmerkt door één op één begeleiding, die niet 
gelimiteerd is in doorlooptijd en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. We kunnen stellen dat de methodiek van 
VluchtelingenWerk een groot aantal werkzame bestanddelen bevat; kenmerken waarvan uit onderzoek is gebleken dat 
ze effectief zijn.  
In deze MBC is gebruik gemaakt van de gegevens van vijftig vluchtelingen die in de periode maart 2013 tot januari 2015, 
in het kader van project Startbaan, met hulp van VluchtelingenWerk Limburg zijn geplaatst in een opleiding (19), 
onbetaald werk (19) of betaald werk (12). Zij ontvingen bij aanvang allemaal een uitkering in het kader van de 
participatiewet gedurende gemiddeld 25 maanden. De maatschappelijke opbrengsten van deze vijftig plaatsingen zijn 
berekend op basis van drie verwachte effecten van de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg, te weten: dat 
de twaalf vluchtelingen die aan de slag zijn gegaan in een betaalde baan, deze baan sneller hebben gevonden en deze 
baan langer behouden en dat de twaalf vluchtelingen die een opleiding zijn gaan volgen, hierdoor een betere 
arbeidsmarktpositie krijgen. De bijdrage van de arbeidstoeleiding van Vluchtelingen- Werk Limburg is berekend door het 
behaalde resultaat steeds af te zetten tegen een benchmark.    
 

Maatschappelijke opbrengsten  

 Sneller aan het werk. De berekeningen laten zien dat de twaalf vluchtelingen die aan het werk zijn gegaan, 

naar verwachting 26,1 maanden eerder een baan hebben gevonden, dan zonder de inzet van de arbeidstoeleiding door 

VluchtelingenWerk Limburg. Dit levert een besparing op van € 297.141 aan uitkeringen in het kader van de 

participatiewet die nu niet hoeven te worden uitbetaald.   

 Langer aan het werk. De berekeningen laten zien dat de twaalf vluchtelingen die aan het werk zijn gegaan, 

naar verwachting 5,4 maanden langer aan het werk zijn dankzij de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg. Dit 

levert wederom een besparing op aan uitkeringen in het kader van de participatiewet ten bedrage van € 61.430.  

 Betere arbeidsmarktpositie. Dertien vluchtelingen zijn een MBO of HBO opleiding gaan volgen. We doen de 

aanname dat zij allemaal voor ten minste de duur van de opleiding geen uitkering in het kader van de participatiewet 

ontvangen. Dit levert € 258.804 op aan besparingen op uitkeringen.   

Gezien het soort banen en de omvang van de contracten, is de verwachting dat de vluchtelingen die zijn uitgestroomd 
naar een betaalde baan, er niet in inkomen op vooruit zijn gegaan. De opbrengsten komen hiermee in totaal op € 
617.375. Deze opbrengsten komen volledig ten goede aan de gemeenten waar de desbetreffende vluchtelingen 
woonachtig zijn.  

  

Investeringen  

De maatschappelijke opbrengsten zijn afgezet tegen de investeringen. De kosten arbeidstoeleiding, opleidingen en 
studiefinanciering zijn in totaal € 580.953.   

  

Rendement  

Het rendement van de arbeidstoeleiding door VluchtelingenWerk Limburg in het kader van het project Startbaan is 
positief met € 36.422. Dit wil zeggen dat de maatschappelijke baten opwegen tegen de kosten. Alle sociale waarde slaat 
neer bij de Limburgse gemeenten waar de vluchtelingen zijn gevestigd dankzij besparingen op uitkeringen. Voor de 
volledigheid moet opgemerkt worden dat bij dit resultaat een aantal kanttekeningen te maken is. Er is aangenomen dat 
de vluchtelingen 1,6 keer moeilijker een baan vinden dan de gemiddelde Nederlander die ook langdurig werkloos is en 
vergelijkbare persoonskenmerken heeft. Deze aanname is onzeker. Daarnaast zijn de als eerste uitgestroomde 
vluchtelingen mogelijk de meest kansrijken. Hierdoor komt het percentage ‘geplaatst in een betaalde baan’ op het einde 
van het project mogelijk lager te liggen. Tot slot gaan de vluchtelingen betrekkelijk vaak aan het werk in slecht betaalde 
en kleine banen. VluchtelingenWerk kan een groter rendement bereiken door meer vluchtelingen te plaatsen in banen 
met een groter dienstverband.      


