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HOOFDSTUK 1.

Inleiding

1.1 Aanleiding onderzoek

Het tekort aan technisch geschoold personeel en het arbeids

potentieel van statushouders hebben de netwerkbeheerder 

Liander ertoe gebracht een opleidingstraject te ontwikkelen. 

In dit opleidingstraject volgen daarvoor geselecteerde status

houders een opleiding, doen werkervaring op en krijgen 

een betaalde baan als eerste monteur Laag en Midden

spanningsdistributie.

Het werven en opleiden van statushouders voor tekortberoepen 

wordt ook door het kabinet gezien als een van de oplossingen 

voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd bieden 

de trajecten goede perspectieven voor de statushouders en 

is de participatie van statushouders op de arbeidsmarkt ook 

maatschappelijk gezien van belang. 

Het opleidingstraject voor statushouders bij Liander is een 

van de pilots binnen het programma Verdere Integratie op de 

Arbeidsmarkt (VIA). Dit programma loopt vanaf voorjaar 2018 

en heeft tot doel om de arbeidsmarktpositie en participatie 

van personen met een migratieachtergrond te verbeteren. Om 

antwoord te krijgen op de vraag welke werkzame elementen in 

de aanpak van de pilot bij Liander zitten, heeft het Ministerie 

van SZW een evaluatieonderzoek laten uitvoeren. Het rapport 

van het evaluatieonderzoek is gepubliceerd in januari 2021. 

Daarnaast wilde het Ministerie van SZW inzicht in de 

maatschappelijke kosten en baten van het opleidingstraject. Dat 

is het onderwerp van deze aanvullende deelrapportage. 

In het rapport van het evaluatieonderzoek zijn de resultaten 

uit deze deelrapportage meegenomen in de conclusie en 

management samenvatting1.

1 Baan, A., et al. (2020). Evaluatie pilots voor statushouders bij Liander en Stedin. De 
werkzame elementen in opleidingstrajecten. Berenschot en IZI Solutions.

1.2 Vraagstelling

De hoofdvraag voor het gehele evaluatieonderzoek luidde als volgt:

Wat zijn de werkzame elementen en kosten en baten (voor zowel 

werkgever als gemeenten) van de aanpak van Liander voor 

statushouders en hoe is de aanpak overdraagbaar te maken naar 

andere geïnteresseerden?

De opdrachtgever heeft deze hoofdvraag vertaald naar acht 

onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen die specifiek gericht 

zijn op de kosten en baten, worden in deze maatschappelijke 

kosten en batenanalyse (hierna: MKBA) beantwoord. De ande

re vragen zijn reeds beantwoord in het evaluatieonderzoek. In 

dit deelrapport gaat het daarmee om de volgende onderzoeks

vragen:

 • Hoeveel wordt geïnvesteerd in de aanpak (totaal en per 

deelnemer)? Wie dragen de kosten voor de aanpak? 

 • Wat zijn de baten van de aanpak (totaal en per deelnemer)? 

Bij wie vallen de baten?

 • Hoe verhouden de kosten en baten van de aanpak zich tot 

de kosten en baten van het regulier werven, selecteren en 

het inwerken van werknemers, en reguliere reintegratietra

jecten voor gemeenten? 

1.3 Onderzoeksaanpak

1.3.1  MKBA en MCA
Ter voorbereiding van het VIAprogramma is door Verwey Jonker 

Instituut en Vogelperspectief2 onderzocht wat binnen de VIApi

lots de mogelijkheden waren om een kosten en batenanalyse uit 

te voeren en langs welke lijnen die analyse voor deze pilot dan 

zou dienen te verlopen. Deze MKBA is uitgevoerd langs de lijnen 

zoals die zijn uitgezet in het haalbaarheidsonderzoek. 

2 Hamdi, A & Kahnmann, M. (2019). Haalbaarheidsonderzoek MKBA Leertraject 
statushouders Alliander. Onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitvoeren 
van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) binnen het programma 
Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Door: Verwey Jonker Instituut en 
Vogelperspectief.
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Het uitgangspunt van de MKBA is een financiële analyse 

waarbij effecten zoveel mogelijk in geld worden uitgedrukt. Om 

te bepalen hoe de kosten en baten van het opleidingstraject 

zich verhouden tot reguliere opleidingstrajecten, maken we 

in de MKBA gebruik van een zogenaamd ‘nulalternatief’. Het 

nulalternatief schetst de meest aannemelijke situatie in het 

geval dat de pilot van Liander niet zou bestaan. 

In de pilot zijn echter ook effecten geconstateerd die zich 

niet of nauwelijks in geld laten uitdrukken. Om deze effecten 

toch te kunnen meenemen, is in verlengde van de MKBA 

ook een multicriteriaanalyse (MCA) uitgevoerd. Een MCA 

is een wetenschappelijk onderbouwde evaluatiemethode om 

tussen diverse beleidsscenario’s een rationele keuze te maken. 

De combinatie van de beide analysemethodieken maakte het 

mogelijk om alle verschillende soorten effecten naast elkaar 

mee te nemen in de vergelijking tussen het projectalternatief 

(de pilotaanpak) en het nulalternatief.

1.3.2  Scope onderzoek
De scope van de MKBA en MCA ligt primair bij de pilotaanpak 

van Liander. Waar relevant hebben we ook indicaties van 

de aanpak van het traject bij Stedin beschreven3. Daarbij is 

het essentieel om op te merken dat de MKBA zich op het 

microniveau richt. Dit betekent dat de MKBA en MCA enkel een 

beeld geven van een specifiek opleidingstraject bij één werkgever 

(in dit geval bij Liander). Afhankelijk van keuzes in de aanpak, 

kunnen kosten en baten daarom voor andere werkgevers en 

gemeenten verschillen. Er kunnen op basis van deze MKBA dan 

ook geen conclusies op macroniveau worden getrokken.

Daarnaast richten de MKBA en MCA zich vooral op de eerste 

lichting van statushouders bij Liander. De pilot bij Liander 

loopt sinds 2017 en voor de eerste lichting zijn de meeste data 

beschikbaar. De eerste uitkomsten van de MKBA zijn vastgelegd 

in september 2020. Destijds is ook de tweede lichting gestart. 

Naar aanleiding van de eerste groep zijn er wijzigingen gemaakt 

in het opleidingstraject voor de tweede groep. De gegevens van 

de tweede en eventueel derde lichting, worden meegenomen in 

de nameting in 2022 (zie 1.3.3). 

Op basis van dit onderzoek kunnen de resultaten en bevindin

gen niet gegeneraliseerd worden naar leerwerktrajecten en/of 

statushouders in het algemeen. De resultaten zijn gebaseerd op 

3 De aanvankelijke onderzoeksopdracht voor het evaluatieonderzoek betrof 
alleen het opleidingstraject bij Liander. Gedurende het onderzoek is ook Stedin 
gevraagd deel te nemen. Stedin is net als Liander een netwerkbeheerder en hun 
opleidingstraject kent vergelijkbare doelstellingen. Op sommige vlakken ver-
schillen de opleidingstrajecten van Stedin en Liander, wat ook implicaties heeft 
voor kosten en baten. Het onderzoek bij Stedin was van bescheidenere omvang. 
Daarom is het niet mogelijk om exacte kosten en baten voor Stedin in de MKBA 
te betrekken. Deze zijn daarom niet meegenomen in berekeningen.

een groep van tien statushouders en de specifiek gekozen aan

pak voor dit traject. De resultaten en bevindingen bieden echter 

goede aanknopingspunten voor gesprekken over samenwerking 

en rolverdeling tussen gemeenten, onderwijspartijen, werkge

vers en maatschappelijke organisaties.

1.3.3  Fasering onderzoek
De totale looptijd van het evaluatieonderzoek is drie jaar 

(oktober 2019 tot en met december 2022). Het onderzoek is 

opgedeeld in drie fasen. De MKBA is onderdeel van fase 2 en 3. 

De focus in de tweede fase van het onderzoek lag op 

beantwoording van alle onderzoeksvragen, waarin ook de 

kosten en baten van de pilotaanpak waren opgenomen. 

Om de kosten en baten in kaart te brengen, hebben we 

documentatie gekregen van en interviews gehouden met de 

programmamanagers van het opleidingstraject bij Liander, 

en andere sleutelfiguren van betrokken partijen, zoals UAF, 

teamleiders, begeleiders en opleiders. Ook met statushouders 

zelf is gesproken om kwalitatieve effecten in kaart te 

brengen. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van openbare 

onderzoeken en bestaande kengetallen. Alle achterliggende 

cijfers van deze MKBA hebben we getoetst bij desbetreffende 

partijen. Vanwege bedrijfsgevoelige gegevens zijn niet alle 

gegevens opgenomen in deze rapportage. 

In de derde fase (2022) wordt een actualisatie gemaakt van 

de kosten en batenanalyse. Hierin kunnen we nog accurater 

vaststellen wat het effect van het opleidingstraject is geweest 

(hoeveel statushouders nog aan het werk zijn), en kunnen 

we verschillen in de effectiviteit, kosten en baten inzichtelijk 

maken tussen diverse lichtingen van opleidingstrajecten bij 

Liander. De voorliggende MKBA richt zich primair op de eerste 

lichting bij Liander. De aanpak en resultaten van de tweede 

lichting zijn net wat anders, en mogelijk geldt dat ook voor een 

derde lichting. Dit heeft effect op de kosten en baten van het 

traject, voor zowel Liander als ook andere betrokken partijen. 

Deze verschillen worden in de update van de kosten en 

batenanalyse meegenomen. 
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HOOFDSTUK 2.

Kosten en baten van het 
opleidingstraject 

In dit hoofdstuk beschrijven we voor welk nulalternatief en projectalternatief de 

berekeningen zijn gemaakt. Daarnaast presenteren we het totaaloverzicht van 

de kosten en baten van het opleidingstraject, waarna een beschrijving in meer 

detail per kosten- of batenpost wordt beschreven.

2.1 Projectalternatief en nulalternatief

De effectiviteit van de pilot is de basis van de doorrekening 

van de MKBA. Voor het projectalternatief gaan we uit van 

de situatie waarin tien statushouders het traject bij Liander 

doorlopen en in dienst komen bij Liander. Deze cijfers baseren 

we op de slagingscijfers van Liander voor de eerste lichting, 

waarbij tien statushouders hun startkwalificatie hebben behaald 

en nu werkzaam zijn bij Liander4. 

Voor het nulalternatief hanteren we meerdere varianten, 

afhankelijk van de actor. Voor het nulalternatief bij de 

statushouders en gemeenten gaan we uit van de situatie 

waarin de statushouders niet het traject bij Liander doorlopen, 

maar waarin statushouders wel ondersteuning krijgen 

van gemeenten om richting arbeid te worden bemiddeld. 

Aangezien een referentiegroep ontbreekt5, baseren we ons op 

algemene kengetallen voor reintegratiesucces die gelden voor 

vergelijkbare doelgroepen. 

4 Op het moment van schrijven, september 2020, is de eerste groep werkzaam bij 
Liander via detachering. Het was toen nog onbekend of iedereen ook daadwer-
kelijk bij Liander in dienst kwam. Aangezien zij dit wel voornemens waren, heb-
ben we onze berekeningen daarop gebaseerd. Inmiddels weten we dat nu nog 
zeven van de tien statushouders werkzaam zijn. Deze nieuwe aantallen nemen 
we mee in de nameting in 2022.

5 Voor de berekeningen in het nulalternatief voor statushouders en gemeenten 
ontbreekt een referentiegroep. We hebben namelijk geen controlegroep van 
statushouders met vergelijkbare kenmerken, die geen gebruik hebben gemaakt 
van het Liandertraject. Voor die nulalternatieven baseren we ons op algemene 
kengetallen. Voor de berekeningen in het nulalternatief voor de werkgever ne-
men we de reguliere leerling-monteurs als referentiegroep.

Daarbij hebben we de kenmerken van de onderzoekspopulatie 

als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat we hebben gekeken 

naar vergelijkbare doelgroepen die bestaan uit alleenstaande 

mannen, met een leeftijd tussen 25 en 35 jaar, die relatief 

hoogopgeleid zijn en sinds 2015 in Nederland zijn. Daarnaast 

was het merendeel van de onderzoekspopulatie afhankelijk van 

de bijstand voor de start van het traject. 

Er bestaan diverse databronnen6 7 8 9 met informatie over het 

percentage statushouders dat een baan heeft of factoren die 

daarop invloed hebben. Deze percentages lopen uiteen. Uit de 

verschillende onderzoeksuitkomsten merken we op dat tussen 

de 14% en 38% van de statushouders (uit cohort 2015) een 

baan heeft. Daarbij weten we uit CBScijfers10 dat statushouders 

met een baan veelal in deeltijd werken of een tijdelijk contract 

hebben (respectievelijk 75% en 88%). Bovendien is slechts 18% 

van de statushouders uitkeringsonafhankelijk. 

6 Gruijter, M. de, Razenberg, I., & Tinnemans, K. (2019). Monitor gemeentelijk beleid 
arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019. Succes en stagnatie bij arbeidstoeleiding 
van statushouders. Kennisplatform Integratie en Samenleving & Divosa.

7 CBS (2020). Asiel en Integratie. Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders. 
CBS. CBS (2020). Asiel en Integratie. Cohortonderzoek asielzoekers en statushou-
ders. CBS.

8 Vriend, S, Werff S. van der (2016). Bijstandsduur Syriërs en Eritreeërs. Notitie. SEO 
Economisch onderzoek. Vriend, S, Werff S. van der (2016). Bijstandsduur Syriërs en 
Eritreeërs. Notitie. SEO Economisch onderzoek.x

9 Enden, T. van den, Winter-Koçak S. de, Booijink, M. & Gruijter, M. de (2018). 
Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders. Kennisplatform Integratie en 
Samenleving.

10 CBS (2020). Asiel en Integratie. Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders. 
CBS.
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Terwijl in het projectalternatief van Liander de statushouders 

een voltijd dienstverband wordt aangeboden.

Op basis van deze kengetallen is onze aanname dat ongeveer 

een kwart van deze groep statushouders ook zonder het traject 

van Liander aan werk was gekomen (nulalternatief).

Vanuit het werkgeversperspectief is een ander nulalternatief 

bepaald. Daar gaan we uit van het meest aannemelijke scenario 

voor de werkgever als zij niet met het traject voor statushouders 

was gestart. Vanwege de enorme personeelskrapte in de energie

sector is het niet opleiden van mensen voor Liander geen reëel 

alternatief. Als nulalternatief voor het werkgeversperspectief 

nemen we daarom het scenario dat tien reguliere leerling

monteurs worden geworven en opgeleid. In de praktijk lopen 

de trajecten voor reguliere instroom en die voor statushouders 

parallel aan elkaar. De vraag naar monteurs is namelijk enorm, 

mede in verband met de energietransitie. In de MKBA zullen we 

de berekeningen vanuit het werkgeversperspectief daarom op 

twee manieren belichten:

 • Vergelijking tussen het nulalternatief (reguliere traject) en 

het projectalternatief (pilotaanpak).

 • Verhouding van de kosten en baten binnen het project

alternatief. 

De berekeningen zijn er dus niet op gericht om het meest voor

delige scenario te bepalen, maar om in beeld te brengen hoe 

kosten en baten zich tot elkaar verhouden (in relatie tot andere 

trajecten en als zelfstandig traject).

2.2 MKBA: de kwantitatieve analyse

In de volgende tabel staan de totale kosten en baten 

weergegeven per actor11. De berekeningen zijn gebaseerd op 

het opleiden en aan het werk helpen van tien statushouders 

(één lichting) bij Liander over een periode van drie jaar. In een 

separaat document zijn alle berekeningen gemaakt, getoetst 

en bekend bij de opdrachtgever. Omwille van de privacy van 

bedrijfsgegevens zijn niet alle onderliggende cijfers opgenomen 

in dit rapport.

In deze drie jaar zien we een verschuiving in de kosten en 

baten. De kosten nemen in de loop van de tijd af en de baten 

nemen toe. In het volgende overzicht staan de totale gegevens. 

Waar relevant, staat in de tekst (zie 2.4) weergegeven wat de 

verschillen per jaar zijn.

11 De positieve cijfers betreffen de baten, de negatieve cijfers betreffen de kosten.

Tabel 1. Overzicht kosten en baten per actor  
(één lichting, over een periode van drie jaar).

Wat?
Nul-

alternatief
Project-

alternatief

Delta 
(project 

versus nul)

Statushouders (10 personen)

Inkomsten € 423.594,24 € 578.751,30 

Totaal € 423.594,24 € 578.751,30 € 155.157,06

Gemeenten

Uitkeringskosten - € 336.000,-- - € 105.000,--

Uitvoeringskosten - € 87.000,-- - € 45.000,--

Totaal - € 423.000,-- - € 150.000,-- € 273.000,--

Werkgever

Ontwikkelkosten* - € 0,-- - € 15.600,--

Wervingskosten* - € 75.000,-- - € 7.020,--

Opleidingskosten - € 500.000,-- - € 650.000,--

Begeleidingskosten* - € 0,-- - € 9.720,--

Trainingskosten 
organisatie**

- € 0,-- - € 1.876,--

Overige kosten - € 0,-- - € 5.000,--

Loonkosten - € 1.312.000,-- - € 1.200.000,--

Begeleidingskosten 
extern werk*

- € 0,-- - € 1.728,--

Begeleidingskosten 
intern

- € 181.440,-- - € 271.404,--

Trainingstijd 
begeleider

- € 0,-- - € 4.674,--

Arbeidsproductiviteit € 1.512.000,-- € 756.000,--

Totaal - € 556.440,-- - € 1.411.022,-- - € 854.582,--

* De kosten in het projectalternatief zijn gemaakte kosten voor het traject, maar 
deze zijn niet bij de werkgever in rekening gebracht12.

** Deze kosten zijn gemaakte kosten voor het traject, die slechts deels bij de werk-
gever in rekening zijn gebracht.

Uit deze overzichtstabel wordt duidelijk dat de verhouding 

van de kosten en baten vooral voor de statushouders en de 

gemeenten gunstig uitvallen. Voor deze groep statushouders 

geldt dat zij een hoger inkomen hebben en daarmee meer 

economische welvaart kennen. Voor gemeenten geldt dat 

zij een besparing realiseren op de kosten die zij normaliter 

maken voor (arbeidsmarkttoeleiding van) personen met een 

bijstandsuitkering. Het traject van Liander levert gemeenten 

duurzame uitstroom op en nieuwkomers in de samenleving 

die financieel op eigen benen kunnen staan en een productief 

aandeel leveren aan de samenleving.

12 UAF en Liander zijn als pilot samen gestart aan deze samenwerkingsvorm en 
hebben hun inzet weten te financieren uit UAF middelen, en met hulp van 
fondsen die hun werk voor de doelgroep ‘statushouders in het mbo’ incidenteel 
financieel mogelijk hebben gemaakt. Dus UAF zet gelden in die deels vanuit 
fondsen wordt gefinancierd. Dit is geen structurele financiering. Ondanks dat 
deze kosten niet zijn betaald door de werkgever, zijn het wel gemaakte kosten. 
Bovendien wil UAF zich duurzaam blijven inzetten voor opleidingstrajecten en 
dan kan UAF niet afhankelijk blijven van incidentele middelen vanuit fondsen-
werving. In de toekomst zal UAF werkgevers een bijdrage moeten verzoeken, 
gerelateerd aan verwachte inzet en ten hoogste kostendekkend.
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Daarnaast constateren we dat het leerwerktraject vooral aan de 

kant van de werkgever om extra investeringen vraagt. De kosten

batenverhouding valt voor het projectalternatief negatief uit op 

het moment dat het vergeleken wordt met het opleiden van en 

werken met reguliere leerlingmonteurs. Naast de extra opleiding 

en begeleiding die nodig was, is een belangrijke kostenpost voor de 

werkgever het verschil in productiviteit met de reguliere instroom 

van leerlingmonteurs. Dat zorgt voor extra kosten voor deze 

werkgever bij een leerwerktraject voor statushouders, hoewel het 

verschil in productiviteit tussen reguliere leerlingmonteurs en de 

statushouders gedurende het traject wel minder wordt. 

De uitkomst van deze vergelijking geeft nog geen compleet beeld 

van de werkelijkheid. De trajecten leveren namelijk ook goed 

opgeleide monteurs op, die ze met oog op de aankomende ener

gietransitie hard nodig hebben en die bijdragen aan de omzet van 

het bedrijf. Voor Liander is het dus eigenlijk geen optie om geen 

alternatieve trajecten in te zetten en een nieuwe werknemerspool 

aan te boren, om daarmee de benodigde capaciteit te kunnen 

realiseren. Niet voldoende personeel betekent dat Liander minder 

productie kan leveren. De kosten voor nietvervulde plekken zijn 

daarmee in wezen het ontbreken van die arbeidsproductiviteit 

en de gegenereerde toegevoegde waarde. Daarom is ook apart ge

keken naar het projectalternatief en bepaald in hoeverre kosten 

en baten van de werkgever zich daar tot elkaar verhouden. Die 

gegevens staan weergegeven in de volgende tabel. 

Tabel 2. Overzicht kosten en baten voor werkgever  
(één lichting, over een periode van drie jaar).

Wat? Kosten Wat? Baten
Verhouding 

kosten - baten

Ontwikkelkosten* € 15.600,-- Arbeidsproductiviteit € 756.000,-

Wervingskosten* € 7.020,--

Opleidingskosten € 650.000,--

Begeleidingskosten* € 9.720,--

Trainingskosten organisatie** € 1.876,--

Overige kosten € 5.000,--

Loonkosten € 1.200.000,--

Begeleidingskosten werk extern* € 1.728,--

Begeleidingskosten intern € 271.404,--

Trainingstijd begeleiders € 4.674,--

Totaal kosten na drie jaar € 2.167.022,-- Totaal baten na drie jaar € 756.000,-- - € 1.411.022,--

Totaal jaar 1 € 800.278,-- Totaal jaar 1 € 0,-- - € 800.278,--

Totaal jaar 2 € 758.744,-- Totaal jaar 2 € 126.000,-- - € 632.744,--

Totaal jaar 3 € 608.000,-- Totaal jaar 3 € 630.000,-- € 22.000,--

Totaal kosten na vier jaar € 2.206.672,-- Totaal baten na vier jaar € 1.764.000,-- - € 442.672,--

Totaal kosten na vijf jaar € 2.246.322,-- Totaal baten na vijf jaar € 2.772.000,-- € 525.678,--

* Deze kosten zijn gemaakte kosten voor het traject, maar deze zijn niet in 
rekening gebracht.

** Deze kosten zijn gemaakte kosten voor het traject, die slechts deels in rekening 
zijn gebracht.

Deze tabel laat zien dat over een periode van drie jaar voor het 

opleiden van tien statushouders de kosten voor de werkgever 

hoger zijn dan de baten. De investering zit met name in de 

opleiding en begeleiding van statushouders en de baten zijn 

nog niet optimaal, omdat het voor statushouders gemiddeld 

genomen een langere periode duurt voordat zij volledig pro

ductief zijn. Echter, in het vierde jaar is de verwachting dat een 

statushouder volledig productief is. Daarmee gaan de baten 

omhoog, en constateren we dat in het vijfde jaar het traject van 

de opleiding zich terugbetaalt in hogere baten.

2.3 MCA: de kwalitatieve analyse

Op basis van dezelfde redenering en onderliggende gegevens is 

ook een kwalitatieve analyse gemaakt. Dit hebben we volgens 

de evaluatiemethode multicriteriaanalyse (MCA) gedaan. Op 

basis van de interviews hebben we eerst voor alle criteria de 

effecten in kaart gebracht (de probleemanalyse). Het resultaat 

daarvan is een effectentabel, waarin de twee alternatieven op 

hun scores objectief kunnen worden vergeleken. Om vast te 

stellen welk alternatief een betere score kent, hebben we scores 

toegekend (‘standaardisatie’). In de standaardisatiefase wordt 

veelal gekozen voor een lineaire standaardisatiefunctie die 

tussen de laagste (0) en de hoogste (1) score loopt. 
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Dit betekent dat alle criteria op een nieuwe schaal, tussen 0 

en 1, worden weergegeven. Een score 1 betekent dat op dat 

criterium een bepaald alternatief beter scoort dan het andere 

alternatief. Na optelling van die scores, ontstaat een rangorde. 

In de volgende tabel staan de kwalitatieve baten en kosten 

weergegeven voor de verschillende actoren. 

Tabel 3. Overzicht kwalitatieve kosten en baten – MCA  
(één lichting, over een periode van drie jaar)

Wat?
Nul-

alternatief
Project-

alternatief

Delta 
(project 

versus nul)

Deelnemers

Gevoel van financiële 
zelfredzaamheid

0 1

Ondersteuning familie 0 1

Kwaliteit van leven 1,5 5,5

Zelfvertrouwen 0 1

(Ervaren) gezondheid 1 0

Sociale relaties 0 1

(Tevredenheid) werk 0 1

Toekomstperspectief 0 1

Vrije tijdsactiviteiten 0,5 0,5

Taalbeheersing 0 1

Totaal 1,5 7,5 6

Werkgever

Versterking imago en 
bekendheid

0 1

Totaal 0 1 1

Overig

Meer draagvlak en 
acceptatie

0 0

Meer kennis en tools 
voor aanpak

0 1

Totaal 0 1 1

Op basis van de MCA zien we dat in de kwalitatieve sfeer veel 

baten liggen bij de statushouders. Met name als het gaat om 

het verhogen van het zelfvertrouwen, sociale relaties opbouwen, 

werkgeluk en toekomstperspectief en het verbeteren van de Ne

derlandse taal draagt het bij aan de bevordering van de kwaliteit 

van leven. 

2.4 Toelichting op de kosten en baten

In deze paragraaf geven we een toelichting op de kosten en 

baten per actor. Deze paragraaf grijpt daarmee terug op zowel 

2.2 als 2.3, om de kosten en baten in meer detail weer te geven.

2.4.1  Deelnemers
Financiële situatie: van uitkering naar inkomen

Voor het berekenen van de kosten en baten voor de deelnemers 

is gekeken naar de financiële situatie van statushouders. 

Voordat de deelnemers aan het traject bij Liander begonnen, 

waren zij nog afhankelijk van een uitkering. We zijn in het 

nulalternatief uitgegaan van een bijstandsuitkering voor 

alleenstaanden en hebben de stijging van de uitkeringsbedragen 

meegenomen in de berekeningen. Ook is meegewogen dat een 

deel van de statushouders ook zonder het traject van Liander 

aan het werk was gekomen. 

De inkomsten in het nulalternatief zijn gebaseerd op de 

uitkeringsbedragen van 2018, 2019 en 202013. De hoogte van 

een bijstandsuitkering voor alleenstaanden is van € 992,12 

gestegen tot € 1.052,3214 per maand netto (inclusief vakantie

uitkering). Voor de berekening zijn we ervan uitgegaan dat in 

het eerste jaar alle statushouders nog een uitkering ontvangen, 

voor de twee opvolgende jaren gaan we er vanuit dat 25% ook 

zonder het traject van Liander werk zou hebben gevonden en 

dus salaris verdient. De totale inkomsten in het nulalternatief 

voor tien statushouders komen daarmee op € 423.594,24 voor 

een periode van drie jaar. 

Voor het projectalternatief is gerekend met het salaris dat 

de statushouders ontvangen van Liander via Temphory. Het 

startinkomen van de statushouders is € 1.810, netto per 

maand15. Daarnaast is rekening gehouden met het behoud van 

uitkering tijdens de eerste negen maanden (gemiddeld) van 

het traject. De totale inkomsten in het projectalternatief voor 

tien statushouders komen daarmee op € 578.751,30 over een 

periode van drie jaar.

13 Statushouders zijn november 2017 gestart, vandaar dat voor het nulalternatief 
uitgegaan wordt van uitkeringsbedragen van januari 2018 en verder.

14 Rijksoverheid uitkeringsbedragen 2017, 2018, 2019, situatie: alleenstaanden vanaf 
21 jaar, kostendelersnorm buiten beschouwing gelaten.

15 Brutostartinkomen statushouders is € 2.380,-- per maand, nettostartinkomen 
statushouders is € 1.810,-- per maand. Afhankelijk van de snelheid waarmee zij 
hun aanwijzingen halen, is een salarisverhoging rond de € 100,-- per jaar. Deze is 
meegenomen in de berekening. In de berekening is geen rekening gehouden 
met belastingtarieven of aftrek van loonheffing.
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Uit de analyse blijkt dat de baten voor deelnemers na het eerste 

jaar beperkt toenemen, en daardoor voor statushouders ook 

nauwelijks merkbaar zijn. Vanaf het tweede jaar, waarin de 

statushouders niet meer afhankelijk zijn van een uitkering, 

worden de baten goed zichtbaar. Over een periode van 

drie jaar komen de baten neer op bijna € 155.000, voor 

tien statushouders. Met de verbeterde financiële situatie 

hebben deelnemers een betere sociaaleconomische positie 

in de maatschappij. Bovendien ervaren zij financieel gezien 

ook immateriële baten, namelijk een gevoel van financiële 

zelfredzaamheid en de mogelijkheid om hun familie te 

ondersteunen. 

Kwaliteit van leven 

Naast de kwantitatieve gegevens omtrent de financiële situatie 

is ook gekeken naar de kwaliteit van leven. Op basis van de 

MCA constateren we een duidelijk positief effect van het traject 

van Liander op de ervaren kwaliteit van leven van deelnemers. 

Het traject heeft met name een (sterk) positief effect op het 

zelfvertrouwen, (tevredenheid met) werk, toekomstperspectief 

en het beheersen van de Nederlandse taal. Het merendeel van 

de gesproken statushouders is namelijk tevreden over het werk, 

heeft het gevoel zijn ‘hobby’ weer te kunnen uitoefenen en is 

dankbaar voor de kans die zij bij Liander krijgen. Het traject 

draagt dus bij aan passend werk en een startkwalificatie. Ook 

ziet de helft van de respondenten het werken bij Liander als 

kans om te leren, als opstap voor een vervolgbaan en biedt 

het hen perspectief in termen van stabiliteit, zekerheid en 

zelfredzaamheid. Opvallend is dat de ervaren gezondheid, 

in tegenstelling tot andere (literatuur)onderzoeken, door 

arbeidsdeelname gelijk blijft of zelfs afneemt bij onze 

onderzoekspopulatie (zie volgende paragraaf). Genoemde 

oorzaken betreffen ervaren stress, disbalans tussen werk en 

privé, en fysiek zwaar werk.

2.4.2  Gemeenten
Verwachtte afname in zorg- en hulpverleningskosten

Voor het berekenen van de kosten en baten voor gemeenten 

is gekeken naar de kosten voor zorg en hulpverlening. 

In het projectalternatief werd verwacht dat zorg en 

hulpverleningskosten voor gemeenten afnemen door 

arbeidsdeelname. De zorguitgaven voor statushouders worden 

niet apart geregistreerd16 en ook gemeenten geven aan dat 

zij geen inschatting kunnen geven van de zorgkosten van 

statushouders. 

16 Rijksbegroting 2017.

Voor het nulalternatief zijn we daarom uitgegaan van 

kengetallen uit andere onderzoeken17. Ook voor het 

projectalternatief hebben wij naar aannames en kengetallen 

uit die studies gekeken18. Echter, op basis van de gesprekken die 

wij in dit onderzoek met statushouders hebben gevoerd over 

hun gezondheid, is er geen aanleiding om te verwachten dat er 

sprake is van een meetbare verbetering of terugdringing van de 

kosten nadat de statushouders aan het werk zijn gegaan. In de 

gesprekken met de groep statushouders kwam namelijk naar 

voren dat zij geen verschil in hun gezondheid ervaren of een 

lichte verslechtering van hun gezondheid door stressklachten of 

het fysiek zware werk. Ook in andere onderzoeken19 20 worden 

factoren benoemd die beschermend zijn voor de gezondheid, 

waarvan wij constateren dat deze factoren grotendeels 

van toepassing zijn op onze onderzoekspopulatie. In onze 

berekening gaan we er daarom vanuit dat de zorgkosten in het 

nulalternatief en projectalternatief gelijk blijven, en zijn deze 

kengetallen niet als effect in de MKBA meegenomen.

Besparing op uitkerings- en uitvoeringskosten

Wanneer wordt gekeken naar de kosten voor uitkering en 

arbeidstoeleiding kunnen we daarmee de baten en kosten voor 

de gemeenten vaststellen. Zowel in het nulalternatief als het 

projectalternatief maken gemeenten kosten voor uitkering en 

uitvoering ervan. In het nulalternatief is meegewogen dat een 

deel van de statushouders ook zonder het traject van Liander 

aan het werk was gekomen, en dus een besparing in uitkerings 

en uitvoeringskosten opleveren. 

De berekeningen zijn gebaseerd op kengetallen uit de 

benchmark Sociaal Domein21. Op het moment dat iemand 

uitstroomt uit de bijstand, bespaart de gemeente direct op de 

uitkeringskosten22. Voor de statushouders geldt dat zij de eerste 

negen maanden nog uitkering ontvangen. Het eerste jaar laat 

daarom slechts een geringe besparing op de uitkeringskosten 

zien. Vanaf het tweede jaar, wanneer de statushouders zijn 

uitgestroomd, worden de besparingen voor gemeenten goed 

zichtbaar. Over een periode van drie jaar hebben gemeenten 

gemiddeld een besparing op de uitkeringskosten van 

€ 231.000,. 

17 McKee-Ryan, F.M., Song, Z., Wanberg, C.R., & Kinicki, A.J. (2005). Psychological 
and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of 
Applied Psychology, 90, 53-76.

18 Hamdi, A., Beek, L. van, Bakker, H., & Spit, W. (2015). Perspectiefbanen. Maatschap-
pelijke kosten en baten. Ecorys.

19 Pharos (2016). Zorg, ondersteuning en preventie voor nieuwkomende vluchtelin-
gen: wat is er nodig? Pharos.

20 SCP (2019) Syrische statushouders op weg in Nederland. Bron: https://digitaal.scp.
nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/gezondheid-en-zorggebruik/

21 De benchmark Sociaal Domein (Berenschot 2020) bevat kengetallen over onder 
andere kosten van bijstandsuitkering. Dit zijn in de praktijk getoetste kengetallen 
en worden breed herkend door gemeenten.

22 Vanwege het objectief verdienmodel geldt voor grote gemeenten (meer dan 
40.000 inwoners) dat de besparing direct op de begroting is terug te zien. Voor 
kleinere gemeenten ligt dat anders.

https://digitaal.scp.nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/gezondheid-en-zorggebruik/
https://digitaal.scp.nl/syrische-statushouders-op-weg-in-nederland/gezondheid-en-zorggebruik/
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Daarnaast maakt de gemeente ook kosten voor de uitvoering 

van een bijstandsuitkering. Een derde van deze kosten gaat 

naar reintegratie en activeringstrajecten. Deze kosten leveren 

niet direct een besparing op. Pas op (middel)lange termijn 

wordt deze besparing zichtbaar als de bijstandspopulatie van 

gemeenten zover is gedaald dat formatie ingekrompen kan 

worden. Over een periode van drie jaar hebben gemeenten 

gemiddeld een besparing op de uitvoeringskosten van 

€ 42.000,.

Wat betreft de uitvoeringskosten hebben we gemeenten ook 

gevraagd hoeveel tijd zij ongeveer kwijt zijn met het Liander

traject in vergelijking tot andere trajecten. Het merendeel van 

de gemeenten is overwegend positief over het traject bij Liander. 

Zij benoemen dat – naast de doorbetaling van de uitkering de 

eerste negen maanden – het traject geen extra kosten vergt en 

minder tijd van hen vraagt dan andere opleidingstrajecten. 

Sommige gemeenten ervaren wel kosten, omdat de termijn van 

uitkeringsbehoud langer is dan gebruikelijk waardoor zij extra 

formulieren of aanvragen moeten indienen. 

Bij Stedin is het behoud van uitkering korter voor gemeenten, 

namelijk vier maanden. Dit betekent dat de kosten voor 

gemeenten in het Stedintraject lager uitvallen en de 

besparingen (met name voor de uitkeringskosten die direct 

zichtbaar zijn) hoger zijn.

2.4.3  Bedrijven
Voor het berekenen van de kosten en baten voor werkgevers is 

gekeken naar de ontwikkelkosten van het traject, de wervings

kosten, de opleidings en loonkosten, begeleidings kosten en 

de opbrengsten in termen van arbeidsproductiviteit en imago

versterking23. 

Ontwikkelkosten: de start van het traject

Om het opleidingstraject voor statushouders te ontwikkelen, 

is Liander een samenwerking aangegaan met UAF. UAF heeft 

een inschatting gemaakt hoeveel het kost om een dergelijk 

opleidings traject op te zetten. Voor de berekeningen zijn 

we uitgegaan van het uurtarief van de projectleider. In de 

ontwikkel kosten zijn de kosten voor ontwikkeling, deelname 

aan de stuur groep en overleggen, en coördinatie meegerekend. 

Deze ontwikkel kosten liggen in totaal rond de € 15.000, 

en worden vooral gemaakt voor de eerste groep van een 

opleidingstraject24. 

23 Zoals gesteld, zijn niet alle kosten die zijn gemaakt voor de eerste lichting door 
UAF in rekening gebracht. We nemen de kosten wel op in de MKBA, maar de 
daadwerkelijke kosten voor Liander zijn in de praktijk lager dan genoemde 
kosten.

24 UAF Uren Inzet voor mbo-leerwerktrajecten (2017).

Volgende lichtingen maken namelijk gebruik van hetzelfde 

traject, wat een besparing oplevert betreffende de ontwikkel

kosten in de jaren erna. 

Opleidingskosten: werving, selectie en opleiden

In het projectalternatief wordt de werving en selectie van 

statushouders gedaan door UAF en Temphory. De kosten voor 

deze inspanningen liggen bij de werkgever. In het geval van 

Temphory zitten de wervingskosten in het totaalbedrag dat 

Liander in de vorm van een vergoeding aan Temphory betaald 

(zie hierna). In het geval van UAF wordt om een beperkte 

bijdrage gevraagd voor gemaakte wervingsinspanningen. 

Daarvoor baseren we het bedrag opnieuw op het uurtarief maal 

de ingezette uren voor de werving. 

In het nulalternatief voert Liander zelf de werving en selectie 

van reguliere leerlingmonteurs uit. Om te berekenen wat de 

wervingskosten zouden zijn voor tien leerlingmonteurs baseren 

we ons op kengetallen uit de literatuur25 en inschattingen van 

Liander. Uit een onderzoek naar kengetallen in recruitment26 

blijkt dat de werving van een werknemer gemiddeld zo’n 

€ 4.494, kost. In deze studie benoemen zij ook dat een 

gemiddelde niet alles zegt en dat het voor berekeningen een 

goed uitgangspunt is rekening te houden met twee tot drie keer 

het maandsalaris dat bij de functie hoort. 

Liander geeft aan dat de gemiddelde wervings en selectiekosten 

verschillen tussen het oosten en het westen van het land. 

Voor het oosten geldt dat de wervingskosten voor monteurs 

tussen de 18% en 20% van het jaarsalaris bedraagt, en voor 

het westen geldt dat het tussen de 20% en 25% van het 

jaarsalaris is. Uitgaande van het brutojaarsalaris voor monteurs 

liggen de wervingskosten vermoedelijk tussen de € 6.000, 

en € 8.000,. Aangezien Liander met personeelstekorten 

te maken heeft, en wervingskosten dus hoger liggen dan 

gemiddelden in Nederland, rekenen we met wervingskosten 

van € 7.500, per persoon. Voor het projectalternatief geldt 

dus dat de wervingskosten lager uitvallen ten opzichte van het 

nulalternatief. Bovendien zijn dit, voor één lichting, eenmalige 

kosten die enkel in het eerste jaar worden gemaakt.

25 Hamdi, A., Beek, L. van, Bakker, H., & Spit, W. (2015). Perspectiefbanen. Maatschap-
pelijke kosten en baten. Ecorys.

26 Intelligence Group (2019). Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019. Bron: https://
www.recruitingroundtable.nl/recruitment-kengetallen-onderzoek-2019/

https://www.recruitingroundtable.nl/recruitment-kengetallen-onderzoek-2019/
https://www.recruitingroundtable.nl/recruitment-kengetallen-onderzoek-2019/
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De opleidingskosten zelf vallen voor de groep statushouders 

hoger uit dan voor reguliere leerlingmonteurs. In het 

opleidingstraject werken Temphory, Quercus en ROC 

Graafschap met elkaar samen. Liander betaalt de kosten voor 

het opleidingstraject aan Temphory27. De totale kosten voor 

het eerste leerjaar bedragen € 65.000, per statushouder. Een 

regulier traject duurt een jaar, en het traject voor statushouders 

heeft vijftien maanden geduurd. De extra kosten voor het 

projectalternatief zitten met name in de Nederlandse lessen, 

extra tijd voor toelichting en uitleg, en vaker herkansingen. 

Aanvullend op deze opleidingskosten worden ook kosten 

gemaakt voor de begeleiding vanuit UAF aan de statushouders 

tijdens de opleiding, trainingen vanuit UAF voor teamleiders 

en buddy’s, en overige kosten zoals rijbewijskosten en extra 

taalcursussen. Die kosten zijn berekend op basis van het 

uurtarief van UAF en gemaakte kosten voor trainingen en 

aanvullende cursussen (in totaal rond de € 15.000,). Voor 

één groep vallen de kosten in het projectalternatief ongeveer 

€ 165.000, hoger uit ten opzichte van het nulalternatief. Deze 

kosten worden wel enkel in het eerste leerjaar gemaakt.

Goed om hierbij op te merken dat het bij het opleidingstraject 

van Liander gaat om een regulier beroepsbegeleidendleerweg

traject (hierna: BBLtraject). Betrokken ROC’s ontvangen 

rijksbekostiging voor de uitvoering van reguliere BBLtrajecten. 

Omdat deze bekostiging niet toereikend is om een traject als 

dit op maat te maken, worden de meerkosten voor extra lessen, 

kleinere groepen en flexibiliteit betaald door de werkgever. 

Loonkosten en begeleidingskosten: deelnemers aan 

het werk

Zodra met de opleiding wordt gestart, ontvangen deelnemers 

inkomsten en betaalt de werkgever loonkosten28. Deze 

loonkosten betaalt Liander in de vorm van een vergoeding aan 

Temphory (een uurtarief maal het aantal werkbare uren). De 

vergoeding bedraagt gemiddeld € 51.200, per persoon per 

jaar29. In het eerste jaar ligt het uurtarief lager en is het voor 

Temphory kostenneutraal. Vanaf het tweede jaar stijgt het 

uurtarief en daarmee de vergoeding die wordt betaald.

27 Bij het opleidingstraject gaat het om reguliere beroepsbegeleidende-leerweg-
trajecten (hierna BBL-trajecten). BBL-trajecten kennen, omdat ze gericht zijn op 
leren in de praktijk en dus op samenwerking met bedrijven, een bepaalde mate 
van flexibiliteit. Het betrokken ROC ontvangt voor het realiseren van een BBL-tra-
ject en alle taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen een rijksbekosti-
ging. Omdat die bekostiging niet toereikend is om een traject als dit op maat te 
snijden voor een bedrijf bepaalt het ROC in overleg met het bedrijf wat het ROC 
op basis van de rijksbekostiging kan leveren. Het bedrijf betaalt de meerkosten 
die nodig zijn om het traject op maat voor een bedrijf te realiseren. Dat wil in de 
praktijk zeggen dat bedrijf betaalt voor de extra flexibiliteit die nodig/gewenst is 
voor het gewenste traject.

28 Het eerste halfjaar bestaat de opleiding enkel uit theorielessen waarvoor scho-
lingskosten worden gemaakt. In de berekening van de loonkosten zijn we ervan 
uitgegaan dat eventuele loonkosten voor het eerste halfjaar onderdeel zijn van 
betaalde opleidingskosten. Die zijn daarom in deze kostenpost niet opnieuw 
meegenomen.

29 Loonkosten die de werkgever betaalt, zijn voor deze groep statushouders en 
reguliere leerling-monteurs gelijk.

In het traject van Liander ontvangen deelnemers gemiddeld 

de eerste negen maanden nog uitkeringsgelden. Daarmee 

bespaart de werkgever ook negen maanden loonkosten voor 

de deelnemers. In het geval van een regulier traject betaalt de 

werkgever direct loonkosten voor deelnemers. De loonkosten 

voor de groep statushouders valt daarmee voordeliger uit dan 

voor deelnemers aan het reguliere traject. 

Daarnaast worden begeleidingskosten gemaakt vanuit UAF om 

de statushouders te begeleiden op de werkvloer. Dit geldt enkel 

voor statushouders, en niet voor reguliere leerlingmonteurs. De 

bijna € 2.000, die daaraan wordt besteed zijn dus extra kosten 

in het projectalternatief. Wel geeft UAF aan dat in de loop van de 

tijd de expertise van Liander en Temphory groeit, waardoor de rol 

van UAF kleiner wordt. Deze kostenpost neemt dus af naarmate 

Liander meerdere lichtingen opleidt en aan het werk heeft. 

Tijdens het werk worden de statushouders ook intern begeleid. 

Dat kost tijd en daardoor is er sprake van productiviteitsverlies 

van de begeleider. Uit een onderzoek van SEO30 blijkt dat werkge

vers zo’n zes uur per werkweek besteden aan begeleiding van BBL

leerlingen. Op jaarbasis (met 45 werkbare weken) gaat dat om 

270 begeleidingsuren. Hier gaan we in het nulalternatief vanuit. 

Teamleiders en collega’s die de statushouders begeleiden, gaven in 

gesprekken aan dat het lastig was om kwantitatief uit te drukken 

hoeveel tijd zij aan begeleiding besteden. Zij hebben inschattin

gen gemaakt van hoeveel extra tijd zij kwijt zijn aan het begelei

den van statushouders in vergelijking met reguliere leerlingmon

teurs. Gemiddeld schatten de begeleiders de extra begeleidingstijd 

voor statushouders in op zo’n 130 uur op jaarbasis. Het meren

deel van de geïnterviewden geeft aan dat het vooral in het begin 

extra tijd kost ten opzichte van reguliere leerlingmonteurs.

Voor monteurs gaat Liander uit van een waarde van ongeveer 

€ 84, per uur. We vermenigvuldigen dit uurtarief met de 

begeleidingsuren om tot de interne begeleidingskosten te 

komen. De interne begeleidingsuren voor het projectalternatief 

bedragen dan € 271.404, voor acht begeleiders in het eerste 

begeleidingsjaar van tien statushouders. De kosten liggen 

daarmee ongeveer € 90.000, hoger dan de begeleidingskosten 

in het nulalternatief. Daarnaast is ook rekening gehouden met 

de trainingen en terugkomdagen die tijd vergen. Deze kosten 

zijn bij Liander vooral in het tweede jaar zichtbaar, omdat dat 

het eerste jaar is waarin de statushouders bij Liander gaan 

werken.

30 Heyma, A., Donker van Heel, P., van der Ven, K, & de Ruig, L. (2019). De maatschap-
pelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg. SEO.
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Arbeidsproductiviteit: deelnemers aan het werk

Tegenover al deze kosten, zijn er ook baten voor de 

werkgever. De belangrijkste baat is de arbeidsproductiviteit 

van werknemers. Om deze te berekenen, zijn we uitgegaan 

van de uurtarieven die Liander rekent voor haar monteurs 

(€ 84,). Liander hanteert de vuistregel dat de productiviteit 

van elektromonteurs 1.200 uur per jaar is. Volledige 

arbeidsproductiviteit per elektromonteur bedraagt dan 

€ 100.800, per jaar.

Voor het projectalternatief gaan we uit van de arbeids

productiviteit van statushouders. Liander gaat ervan uit dat 

productieve uren pas worden gemaakt als de statushouders 

het eerste studiejaar achter de rug hebben en verder opgeleid 

worden in de praktijk tot vakvolwassen monteur. Het eerste 

jaar draaien de statushouders dus geen productieve uren. Verder 

schat Liander in dat elk volgend halfjaar de productiviteit stijgt 

met 25%31. Na drie jaar, als de statushouders in dienst komen 

bij Liander, wordt verwacht dat zij 100% productief zijn. De 

arbeidsproductiviteit per statushouder is over een periode van 

drie jaar € 75.600,. 

Voor het nulalternatief gaan we uit van de arbeidsproductiviteit 

van reguliere leerlingmonteurs. Ook voor deze leerlingen geldt 

dat er pas productieve uren worden gemaakt nadat het eerste 

studiejaar achter de rug is. Vanaf het tweede jaar schat Liander 

in dat leerlingmonteurs sneller productief zijn. In het tweede 

jaar stijgt de productiviteit van 0% naar 100% productiviteit 

einde jaar. Het derde jaar zijn zij volledig productief32. De 

arbeidsproductiviteit per leerlingmonteur is over een periode 

van drie jaar € 151.200,. 

Doordat reguliere leerlingmonteurs sneller productief zijn, 

vallen deze baten tweemaal zo hoog uit voor Liander in het 

nulalternatief ten opzichte van het projectalternatief. Over een 

periode van drie jaar bedraagt het verschil in baten ongeveer 

€ 756.000, voor de groep van tien statushouders. Vanaf het 

vierde jaar zijn beide groepen volledig arbeidsproductief.

Naast kwantificeerbare baten zijn er ook kwalitatieve baten te 

benoemen. Zo wordt opgemerkt dat het opleidingsniveau van 

de groep statushouders overwegend hoger is dan van reguliere 

leerlingmonteurs. Dit heeft te maken met het feit dat de 

statushouders in land van herkomst een hoge opleiding hebben 

genoten, die in Nederland niet geldig is. 

31 De eerste helft van het tweede jaar 0% productief, tweede helft tweede jaar 25% 
productief. Eerste helft derde jaar 50% productief, tweede helft derde jaar 75% 
productief.

32 In het tweede studiejaar gaan leerling-monteurs van 0% in eerste kwartaal naar 
25% tweede kwartaal, 75% derde kwartaal naar 100% einde jaar.

Zij beginnen dan – veelal vanwege de taalbarrière – op een 

ander niveau in Nederland. Op termijn levert dit doorgroei en 

ontwikkelmogelijkheden op voor deze werknemers, wat ten 

gunste komt van de toegevoegde waarde voor de werkgever. 

Bovendien is de groep statushouders enorm gemotiveerd. 

Vanuit literatuur weten we dat statushouders beginnen met 

een comparatieve achterstand, maar dat zij deze achterstand 

aantoonbaar inlopen vanwege hun sterke motivatie. Ook dat 

komt ten goede van de arbeidswaarde die medewerkers leveren 

voor Liander33.

Vanuit werkgeversperspectief is ook gekeken naar de keuzes die 

in het Stedintraject zijn gemaakt. Stedin kent meer gevarieerde 

functies, waardoor statushouders sneller productief kunnen 

zijn in een bepaalde (ondersteunende) functie. Bovendien 

volgen de statushouders na een voorschakeltraject een 

BBL, waarbij zij ook al praktijklessen bij Stedin hebben. De 

aansluiting met de werkzaamheden van Stedin wordt daarmee 

sneller gemaakt, wat ten gunste komt van de snelheid waarmee 

de statushouders arbeidsproductief zijn. In dat geval vallen de 

baten hoger uit. Aan de andere kant vraagt deze keuze bij Stedin 

meer tijd van begeleiders en nemen de kosten in termen van 

productiviteitsverlies van de begeleiders toe.

Versterking imago en bekendheid van Liander

Een andere baat voor de werkgever die niet in euro’s is 

uit te drukken betreft het versterken van het imago en de 

bekendheid van Liander. Ondanks de moeilijkheid om het 

effect in te schatten, merken respondenten in de praktijk 

wel dat statushouders andere kandidaten uit hun netwerk 

aansporen om bij Liander te gaan werken. Met het oog op 

de energietransitie en het doel om de werknemerspool uit te 

breiden, is dat een positief effect. 

2.4.4  Overige (maatschappelijke) effecten
Draagvlak en acceptatie van vluchtelingen

In hoeverre de pilot van Liander bijdraagt aan meer acceptatie 

van statushouders is niet kwantitatief vast te leggen. 

Tijdens interviews hebben we betrokkenen gevraagd wat 

hun inschatting hiervan is. Uit die analyse blijkt dat er een 

discrepantie is in de mate waarin teamleiders en collega’s het 

idee hebben dat statushouders (meer) geaccepteerd worden en 

het gevoel/beleving van acceptatie door de statushouders zelf.

33 Deze informatie kunnen we met het ontbreken van een vergelijkingsgroep niet 
met harde gegevens onderbouwen. Daarom benoemen we het wel als kwalita-
tief effect, maar is het niet opgenomen in de MCA.
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Vanuit de statushouders geldt dat zij zich niet altijd 

geaccepteerd voelen in het begin. Voor een deel geldt dat dit 

verandert naarmate de tijd verstrijkt. Deze beleving verschilt 

ook tussen de statushouders. Vanuit teamleiders en voor

mannen blijkt dat het werken met statushouders voor een deel 

nieuw was en dat zij over (voor)oordelen moesten stappen. Dit 

gebeurde ook. Voor meer detail verwijzen we naar het evaluatie

onderzoek. 

In bredere context wordt wel opgemerkt dat meer werkgevers 

openstaan voor statushouders als potentiële werknemers, en 

er worden dan ook meerdere vergelijkbare trajecten opgestart. 

Doordat Liander dit traject heeft opgestart, heeft UAF meer 

kunnen betekenen voor statushouders met een achtergrond in 

de elektrotechniek en andere werkgevers kunnen inspireren om 

met deze groep aan de slag te gaan. 

Meer kennis en tools

In hoeverre het traject meer kennis en tools biedt om met 

statushouders te werken, is ook niet kwantitatief vast te stellen. 

Toch geven betrokkenen in interviews aan dat de kennis 

en tools zijn toegenomen. Verschillende betrokkenen, zoals 

Liander, Temphory en Quercus, ervaren dat zij meer inzicht 

hebben gekregen in behoeften van statushouders zodat het 

traject daarop kan worden aangesloten. Met ervaringen uit 

eerste groep hebben ze trajecten voor de tweede groep kunnen 

verbeteren, en groeit de expertise. Ook UAF merkt daarbij op 

dat de expertise van die partijen groeit, waardoor zijzelf een 

kleinere rol kunnen spelen. 
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HOOFDSTUK 3.

Duiding van de  
resultaten

In dit hoofdstuk interpreteren we de resultaten, geven we aan waar opvallende 

aandachtspunten zitten en relateren we deze resultaten aan overige bevindingen. 

Daarbij is het belangrijk nogmaals op te merken dat de kosten, baten en effecten 

zijn berekend voor één specifiek opleidingstraject bij Liander. De resultaten 

zijn gebaseerd op een groep van tien statushouders en de specifiek gekozen 

aanpak voor dit traject. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar 

leerwerktrajecten en/of statushouders in het algemeen. 

De kosten-batenverhouding valt met name 
gunstig uit aan de kant van deelnemers en 
gemeenten
De businesscase voor de werkgever en de samenleving is 

overwegend positief. Werkgevers, gemeenten, ROC’s, opleiders 

en UAF dragen in belangrijke mate bij aan het leerwerktraject. 

De trajecten leveren de werkgever goed opgeleide monteurs 

op, die zij heel hard nodig hebben en die bijdragen aan de 

omzet van de organisatie. Liander ervaart deze medewerkers als 

loyale monteurs. Daarnaast levert het traject voor gemeenten 

een besparing op in uitkerings en uitvoeringskosten door 

(duurzame) uitstroom, en het traject van Liander valt ook 

gunstig uit ten opzichte van andere opleidingstrajecten. Voor 

betrokken ROC’s is het traject kostendekkend. Tot slot draagt 

het traject bij aan financieel zelfredzame nieuwkomers, die 

een productief aandeel leveren aan de samenleving en zelf een 

betere kwaliteit van leven ervaren. 

Hoewel de MKBA voor iedereen positief is, is de verhouding van 

de kosten en baten voor gemeenten en statushouders het meest 

gunstig. Want zelfs als de statushouders niet bij Liander aan het 

werk blijven, zal (een deel van de) maatschappelijke baten blijven 

bestaan. Deze groep statushouders heeft immers een start

kwalificatie behaald en werkervaring opgedaan. Daarmee is hun 

sociaaleconomische positie en arbeidsmarktpositie verbeterd, 

waardoor de kans op nieuw werk aanzienlijk groter is. Voor zowel 

de statushouders als de gemeenten levert het opleidings traject 

ook in dat geval nog maatschappelijke waarde op.

Dat brengt ons bij de kostenbatenverhouding voor de werk

gever. Het overgrote deel van de kosten voor het opleidings traject 

liggen bij Liander. Naast de extra opleiding en begeleiding die 

nodig zijn, was een belangrijke kostenpost voor de werk gever het 

verschil in productiviteit tussen reguliere leerlingmonteurs en de 

statushouders. Hoewel de werkgever uiteindelijk ook de vruchten 

plukt van het traject in termen van arbeids productiviteit, 

toename in personeelscapaciteit en versterking van het imago 

van de organisatie, duurt het in het geval van Liander vijf jaar 

voordat de baten hoger zijn dan de gemaakte investering. 
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Kanttekening hierbij is dat de omvang van dat productiviteits

verschil afhankelijk is van het functiehuis van een bedrijf. 

Als monteurs in opleiding tijdens hun opleiding ook kunnen 

werken in een grotere variatie aan functies met lagere functie

eisen, zal het productiviteitsverschil mogelijk lager kunnen 

uitvallen.

Het risico van deze investering ligt daarmee voor een groot deel 

bij de werkgever. Op het moment dat opgeleide monteurs niet 

bij Liander blijven werken (ondanks de gekregen baangarantie), 

ervaren andere betrokkenen nog een deel van de baten, terwijl 

voor de werkgever de baten grotendeels verloren gaan. In tijden 

van een gespannen arbeidsmarkt doen werkgevers er alles 

aan om zoveel mogelijk monteurs te werven, ontwikkelen en 

behouden, en zijn zij bereid deze investering te doen. Maar 

wanneer de situatie op de arbeidsmarkt verandert, bestaat er 

een reëel risico dat werkgevers minder snel bereid zijn een 

dergelijke investering te doen voor een opleidingstraject.

Dat roept de vraag op wat een reële bijdrage van de 

verschillende betrokkenen mag zijn om de effectiviteit van het 

traject en daarmee de maatschappelijke baten zo hoog mogelijk 

te maken. 

Een mogelijkheid zou zijn om gezamenlijk te verkennen hoe 

de arbeidsproductiviteit van deze statushouders nog sneller tot 

stand kan komen. Op basis van de nieuwe inburgeringswet en 

bijbehorende verantwoordelijkheden is het wellicht mogelijk 

om vanuit gemeenten meer aan de voorkant te doen op het 

gebied van taal. Taal blijft namelijk het grootste struikelblok, 

en betere beheersing daarvan leidt mogelijk tot meer acceptatie, 

minder begeleidingstijd en snellere productiviteit. Een andere 

overweging is of gemeenten een langere termijn kunnen bieden 

voor het behoud van uitkering. 

De investering verdient zichzelf terug en neemt op 
termijn af
Het traject vraagt van de werkgever een investering aan de 

voorkant, waar nog niet direct arbeidsproductiviteit tegenover 

staat. Na vijf jaar gaan de baten de kosten overtreffen en heeft 

het traject zichzelf dus terugverdiend. Bovendien is de kans 

aanwezig dat op de langere termijn de baten verder groeien. 

Statushouders hebben overwegend een hoog opleidingsniveau 

en een sterke motivatie. Om deze baten te benutten, vraagt 

dit van de werkgever om mogelijkheden tot doorgroei en 

ontwikkeling te hebben voor deze groep. 

Tegelijkertijd nemen ook de kosten van het opleidingstraject op 

de langere termijn af. Daarin zitten twee elementen. Allereerst 

nemen de kosten voor één groep in de loop van de jaren af. 

Het eerste jaar kent vooral kosten voor ontwikkeling, werving 

en selectie, en opleiding. Het tweede jaar kent vooral kosten 

voor begeleiding en productiviteitsverlies. Vanaf het derde 

jaar maakt de werkgever deze kosten niet meer, en bestaan de 

kosten nog enkel uit loonkosten. Zeker met de toename in 

arbeidsproductiviteit richting het vierde jaar, wordt de kosten

batenverhouding voor de werkgever elk jaar iets gunstiger. 

Ten tweede nemen de kosten voor volgende lichtingen af. De 

resultaten van de MKBA laten namelijk de kosten en baten 

zien van een traject voor een eerste lichting. Dat betekent 

dat er ontwikkelkosten mee gemoeid zijn, geëxperimenteerd 

wordt met wat wel en niet werkt en de organisatie nog relatief 

onbekend is met een nieuwe doelgroep. Momenteel wordt al 

duidelijk dat de kennis en expertise van betrokken partijen 

groeit en dat de bedrijven snel leren. Voor volgende lichtingen 

nemen daardoor met name ontwikkel en begeleidingskosten 

af, waardoor de investering in de loop van de jaren per groep 

lager wordt.

Opschaalbaarheid
Op het moment dat Liander met het opleidingstraject begon, 

waren er nog nauwelijks vergelijkbare of alternatieve trajecten 

voor statushouders met een achtergrond in de elektrotechniek. 

Het is aannemelijk dat meer werkgevers die te maken hebben 

met personeelstekorten ook statushouders gaan werven. 

Inmiddels zijn er meer vergelijkbare trajecten gestart in de 

energiesector. Dat heeft effect op de grootte van de ‘vijver’ 

waaruit statushouders kunnen worden geselecteerd, maar 

betekent ook iets voor de eisen die de werkgever kan stellen aan 

het kandidatenprofiel.

Waar Liander eerder nog de beste kandidaten kon selecteren, 

zullen de selectieeisen aan kandidaten wellicht omlaag 

moeten als meer werkgevers met statushouders gaan werken. 

Het niveau van beschikbare potentiële kandidaten ligt dan 

wellicht lager dan eigenlijk door de werkgever wordt vereist 

of gewenst. Wanneer de werkgever een bewerkelijkere groep 

waarbij meer training en begeleiding nodig is wel wil opleiden 

tot elektromonteurs, heeft dat een effect op de businesscase. 

Het is zeer waarschijnlijk dat het traject dan aangepast moet 

worden, meer taallessen, uitleg en begeleiding op maat nodig 

zijn, waardoor ontwikkel, opleidings en begeleidingskosten 

hoger uitvallen. Het kan ook zijn dat de werkgever meer moeite 

moet doen om genoeg geschikte kandidaten te vinden. 
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Daarmee stijgen dan dus de wervingskosten. De loonkosten 

blijven gelijk. De arbeidsproductiviteit zal met de hogere 

investering gemiddeld genomen gelijk liggen met de huidige 

lichtingen. De terugverdientijd wordt daarmee voor werkgevers 

langer, en de kostenbatenverhouding valt dus minder gunstig 

uit ten opzichte van de huidige lichtingen. 

Deze kostenbatenverhouding hangt mede af van de manier 

waarop een bedrijf is ingericht en valt mogelijk gunstiger uit in 

het geval dat een organisatie meer variatie in functiesoorten kent, 

bijvoorbeeld ondersteunende of assistentsfuncties. Daarbij is 

het belangrijk dat goed wordt gekeken welke functies er binnen 

de organisatie bestaan en in aanmerking komen om het traject 

daarop te laten aansluiten. Dat kan de werkgever flexibeler maken 

in het stellen van bepaalde toelatingseisen aan kandidaten. Dat 

hoeft niet vanzelfsprekend een effect te hebben op de begeleidings 

of ontwikkelkosten van het traject. Daarentegen kan het wel 

een mogelijk effect hebben op de snelheid waarmee deelnemers 

productief zijn in een bepaalde functie. De terugverdientijd wordt 

daarmee gunstiger voor werkgevers.

Voor gemeenten valt de kostenbatenverhouding in dergelijke 

gevallen naar verwachting nog gunstiger uit. Gemeenten 

kunnen namelijk kandidaten via het opleidingstraject naar 

werk toeleiden, die anders minder goed plaatsbaar waren. 

Dat betekent dat zij sneller uit de bijstand stromen dan in 

alternatieve situaties, en daarmee op zowel uitkerings als 

uitvoeringskosten voor gemeenten een extra besparing 

opleveren. Dit roept opnieuw de vraag op wat dit betekent voor 

(co)financiering van dergelijke opleidingstrajecten. 

Investeren in de ontvangende omgeving is 
essentieel
In de berekeningen zijn we ervan uitgegaan dat alle 

statushouders ook daadwerkelijk aan het werk gaan en blijven 

bij Liander. Op het moment dat (enkele) statushouders na drie 

jaar niet blijven bij Liander, betekent dit dat de werkgever (een 

deel van) zijn investering kwijt is. Inmiddels weten we dat drie 

van de tien statushouders niet bij Liander zijn blijven werken. 

De redenen voor vertrek liepen uiteen. 

De ontvangende omgeving, dus teamleiders, collega’s en 

buddy’s, speelt daarin mede een rol. De kans op uitval van 

status houders is groter wanneer de ontvangende omgeving 

hen niet accepteert, of onvoldoende tijd vrijmaakt voor 

de begeleiding. Door aan het begin van het traject meer te 

investeren in het trainen en ondersteunen van de ontvangende 

omgeving, is de kans groter dat de beoogde effectiviteit van het 

traject wordt behaald.

Effect van arbeidsdeelname op (ervaren) 
gezondheid 
Vanuit onze interviews en onderzoeksdata voor het traject bij 

Liander is niet te onderbouwen dat het traject een besparing 

oplevert in zorgkosten: de statushouders ervaren een goede 

gezondheid, en hebben het idee dat door arbeidsdeelname 

gezondheid gelijk blijft of afneemt (door stress of fysieke 

klachten vanwege zwaar werk).

Het kan zijn dat de effecten qua gezondheid pas op een langere 

termijn duidelijk worden, en dat de baten daarom nog niet 

zichtbaar waren in het traject bij Liander. Maar dit roept ook 

de vraag op in hoeverre arbeidsdeelname leidt tot verminderd 

zorggebruik (‘door arbeid ben je gezonder’), of dat gezonde 

mensen eerder aan het werk komen (‘als je gezond bent, kun 

je werken’). Wanneer dat laatste het geval is, betekent dat iets 

voor de opschaalbaarheid van dergelijke opleidingstrajecten. 

Op den duur kunnen er ook kandidaten zijn met een minder 

gezonde uitgangssituatie, waardoor baten voor gemeenten en 

maatschappij hoger uitvallen (uitstroom van een moeilijker 

plaatsbaar persoon en bevordering van iemands gezondheid) en 

de kosten wellicht bij werkgevers komen te liggen. 

Effect van corona op de resultaten
Hoewel dit niet nadrukkelijk als onderdeel in het 

evaluatieonderzoek is onderzocht, is het belangrijk te kijken 

naar de effecten die corona heeft op de resultaten. Door de 

coronasituatie zijn werkgevers terughoudender met nieuwe 

investeringen. Een opleidingstraject, zoals bij Liander en Stedin, 

is voor de meeste werkgevers nieuw en op dit moment ervaren 

zij niet de ruimte om te investeren in dergelijke pilots. Voor 

statushouders en gemeenten is het minder gunstig als er niet 

meerdere opleidingstrajecten worden aangeboden, terwijl 

het voor Liander positief kan uitpakken dat zij de ‘vijver met 

potentiële kandidaten’ nog nauwelijks hoeven te delen. 

Aan de andere kant leidt corona ook tot meer werklozen 

en dus tot concurrentie op de arbeidsmarkt. Mensen 

vanuit verschillende sectoren zijn weer beschikbaar op de 

arbeidsmarkt en laten zich omscholen. Aangezien er veel 

behoefte aan personeel is in de energiesector, ontwikkelen 

werkzoekenden zich ook in die richting. De vraag is in 

hoeverre deze werkzoekenden de statushouders ‘verdringen’ 

op de arbeidsmarkt. Welke keuzes maken werkgevers en waar 

richten gemeenten hun aandacht op? In dat geval kan de 

kostenbatenverhouding voor de statushouders minder gunstig 

uitvallen.
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