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Managementsamenvatting

Aanleiding en aanpak

In onze Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse (MKBA) 

van de pilot ‘Leren en Werken bij Liander’ bleek het mogelijk 

om te berekenen wanneer de investeringen van de werkgever 

om statushouders op te leiden en aan het werk te helpen, zich 

terugverdienen. Het is echter de vraag of het ook mogelijk is te 

komen tot een gestandaardiseerde berekeningsmethodiek voor 

de terugverdientijd van leerwerktrajecten voor statushouders in 

tekortsectoren. In opdracht van het Ministerie van SZW heeft 

Berenschot hiernaar een beknopte verkenning uitgevoerd. 

Berekeningen van kosten en baten voor alle leerwerktrajecten 

en allerlei doelgroepen kunnen relevant zijn voor investerende 

partijen, zoals het bedrijfsleven of opleiders. In deze verkenning 

richten we ons op de doelgroep statushouders, omdat kosten 

op het gebied van (begeleiding bij) taal en cultuur specifiek 

voor deze groep gelden. Ook daarom is het van waarde om deze 

kosten voor investeringsbeslissingen inzichtelijk te maken.

In de verkenning zijn de volgende vragen beantwoord. Hoe kan 

een gestandaardiseerde formule voor een berekeningsmethodiek 

eruit zien, uit welke vaste en variabele kosten bestaat deze? In 

welke situaties kan een formule behulpzaam zijn en wie zouden 

de eindgebruikers kunnen zijn? En is het technisch mogelijk om 

voor de zorgsector (een andere tekortsector) ook een dergelijke 

formule op te stellen?
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Het uitgangspunt voor de verkenning is zoals hiervoor 

aangegeven onze MKBA voor de pilot ‘Leren en Werken 

bij Liander’. In gesprekken met brancheorganisaties en/of 

betrokken onderzoeksbureaus is verder gesproken over de 

structuur, financiering en verantwoordelijkheden binnen 

het proces van leerwerktrajecten. Op basis daarvan is de 

berekeningsmethodiek en diens toepasbaarheid getoetst, 

verbreed en verdiept. De resultaten staan beschreven in deze 

beknopte verkenning.

Uitkomsten van de verkenning

Berekeningsmethodiek
Er zijn diverse berekeningsmethodieken beschikbaar om 

de terugverdienperiode van een investering te bepalen. Uit 

de verkenning blijkt dat de berekeningsmethodiek van de 

cumulatieve terugverdientijd de meest geschikte methode is 

bij investeringen in leerwerktrajecten. Deze methodiek staat 

namelijk toe dat de kosten en/of opbrengsten niet constant zijn 

per jaar, wat voor de berekeningen omtrent leerwerktrajecten 

nodig is. Met deze methodiek worden de kosten en opbrengsten 

per jaar berekend, en deze jaarlijkse waarde wordt bij de 

waarden van opeenvolgende jaren opgeteld (oftewel de 

cumulatieve waarde). Van het jaar waarin deze cumulatieve 

waarde voor het eerst positief is, valt af te leiden hoeveel jaren 

de werkgever in totaal nodig heeft om zijn investering in het 

leerwerktraject terug te verdienen.

Elementen in de berekening
Onze verkenning biedt ook zicht op de variabelen die 

onderdeel zouden moeten uitmaken van een formule om de 

terugverdienperiode van een leerwerktraject te berekenen. De 

kosten- en opbrengstenposten waaruit deze formule bestaat, 

is namelijk te standaardiseren. Uit de verkenning blijkt dat 

voor diverse leerwerktrajecten overwegend dezelfde posten in 

dergelijke formules worden opgenomen. Aan de kostenkant 

worden alle kosten meegerekend die voor een werkgever 

verband houden met het ontwikkelen en uitvoeren van een 

leerwerktraject. Dan spreken we over de ontwikkelkosten, 

wervingskosten, opleidingskosten, begeleidingskosten, 

loonkosten en overige kosten (voor onder andere rijbewijs, 

materiaal, etc.). Aan de opbrengstenkant gaat het om de 

baten die het leerwerktraject de werkgever oplevert. Alleen de 

arbeidsproductiviteit van een medewerker laat zich voor de 

werkgever als opbrengst in euro’s kwantificeren. Hiervoor zijn 

diverse methodieken in te zetten. Uit de gesprekken blijkt 

echter dat de kwalitatieve baten (die zich niet laten uitdrukken 

in euro’s), zoals motivatie en kennis van statushouders, een 

inclusieve cultuur, versterking van het imago van de werkgever 

en het leereffect, niet onderschat moeten worden in de 

keuze van een werkgever om wel of niet te investeren in een 

leerwerktraject.

Onze verkenning maakt duidelijk dat er binnen en tussen 

sectoren veel varianten van leerwerktrajecten bestaan. 

Afhankelijk van de keuzes in de aanpak, de duur, betrokken 

actoren en diens inzet, verschilt ook de financiering van 

het leerwerktraject. In het ene traject vallen de kosten 

voor werkgevers hoog uit, terwijl in andere trajecten de 

werkgeverskosten relatief laag blijven. Dat betekent dat zowel de 

hoogte van de kosten- en opbrengstenposten als de relevantie 

van de elementen in de formule per sector, organisatie of 

leerwerktraject kunnen verschillen. Daarmee is de invulling van 

de formule niet te standaardiseren en niet voor elke gebruiker 

even relevant. 

Daarnaast constateren we dat de berekeningsmethodiek relatief 

omvangrijk is en het de nodige tijd en aandacht vergt om de 

berekeningen te maken. Bovendien kunnen elementen in de 

formule op verschillende wijze worden berekend, afhankelijk 

van de beschikbaarheid van data van een werkgever. Dit alles 

draagt er aan bij dat de berekening van de terugverdienperiode 

zich moeilijk laat standaardiseren en daardoor is de formule 

mogelijk minder praktisch toepasbaar voor eindgebruikers.

Toepasbaarheid en relevantie van de 
formule

Context van sectoren
In de verkenning is ook gekeken naar de context van 

verschillende sectoren en de manier waarop leerwerktrajecten 

daar worden ingericht. Daaruit blijkt een diversiteit aan 

opzet van leerwerktrajecten, de maatschappelijke rol die 

brancheorganisaties en opleidingsbedrijven nemen in het 

opleiden van statushouders, en de vereiste criteria die aan een 

werknemer worden gesteld. Zo worden vanuit de techniek- en 

bouwsector bijvoorbeeld ook initiatieven ontplooid vanuit de 

brancheorganisatie en opleidingsbedrijven. Zij nemen in deze 

sectoren een groot deel van de financiering van leerwerktrajecten 

op zich en een werkgever draagt daar financieel aan bij (zodat 

opleidingsbedrijven kostenneutraal uitkomen). Op het moment 

dat een werkgever met commerciële opleiders samenwerkt, 

ziet de (co)financiering van het leerwerktraject er anders 
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uit. Dergelijke beslissingen hebben effect op de financiering 

van leerwerktrajecten en daarmee op de berekening van de 

terugverdientijd voor werkgevers. 

Toegevoegde waarde
Daarnaast geeft de context van de diverse sectoren ook 

inzicht in de vraag in hoeverre een berekeningsmethodiek 

praktisch toepasbaar en relevant is. Op basis van de verkenning 

constateren we dat een berekeningsmethodiek voor de 

terugverdientijd met name van toegevoegde waarde is op het 

moment dat een werkgever wil weten of een leerwerktraject met 

statushouders financieel gezien een goede investering is. Voor 

werkgevers is het namelijk interessant om te weten wanneer 

een investering omslaat in opbrengsten voor zijn organisatie, 

om zo te kunnen bepalen of het een verdedigbare investering is. 

Wanneer het mogelijk is om die uitkomst af te zetten tegen de 

duur van gemiddelde dienstverbanden, krijgt de werkgever hier 

een nog realistischer beeld van.

Daarbij merken we op dat een formule niet op zichzelf dient te 

staan. Door enkel naar de economische kant van een investering 

te kijken, blijven andere, voor werkgevers belangrijke, aspecten 

buiten beeld, zoals het effect van kwaliteit van begeleiding of 

een inclusieve cultuur. Ook is een formule vooral behulpzaam 

als er een bepaalde mate van zekerheid in de formule zit. 

Hoe meer waarden van variabelen geschat moet worden, hoe 

onbetrouwbaarder de uitkomst, waarmee de relevantie van 

het gebruik van de formule afneemt. Daarnaast kan het per 

leerwerktraject fundamenteel verschillen wie de kosten in 

een leerwerktraject draagt. Daarmee is de relevantie van een 

gestandaardiseerde formule en diens elementen ook per traject 

verschillend.

Eindgebruikers
Qua eindgebruikers constateren we op basis van onze 

gesprekken dat er diverse actoren zijn voor wie de formule 

relevant zou kunnen zijn. Allereerst is de formule interessant 

voor werkgevers, zodat zij door het gebruik ervan te weten 

komen wat nodig is om een leerwerktraject te starten en 

wat het hen oplevert. Uit de verkenning blijkt dat met name 

voor grote organisaties een formule van waarde kan zijn, 

bijvoorbeeld om beslissingen te kunnen onderbouwen vanuit 

een businesscase. 

Verder blijkt uit de verkenning dat de formule ook van waarde 

kan zijn voor opleidingsbedrijven, brancheorganisaties of 

samenwerkingsverbanden. Zij zien de formule vooral als 

toegevoegde waarde om eigen investeringen in kaart te 

brengen, maar ook om als communicatiemiddel in te zetten 

richting werkgevers waarmee zij samen willen samenwerken bij 

leerwerktrajecten. Bovendien maakt de formule het mogelijk 

om het gesprek over cofinanciering te openen, omdat uit de 

formule ook blijkt wie welke kosten draagt en wat de kosten 

van de individuele werkgever zou kunnen beperken. 

In het verlengde daarvan kan een berekeningsmethodiek 

ook voor gemeenten interessant zijn. Met een berekening 

kunnen zij de langere termijn effecten meewegen en 

verantwoorden in beslissingen in relatie tot de opzet van 

hun arbeidsmarkttoeleiding. Echter vergt dit wel een andere 

formule, met andere elementen, wat buiten de scope van deze 

verkenning viel.

Overdraagbaarheid naar andere sectoren
Tot slot is in de interviews ook gesproken over de 

overdraagbaarheid van deze berekeningsmethodiek naar 

andere sectoren. Uit de verschillende gesprekken is gebleken 

dat – ondanks de hoeveelheid varianten van leerwerktrajecten, 

gekozen aanpakken en betrokken actoren – overwegend 

dezelfde kosten- en opbrengstenposten worden onderscheiden 

en dus berekend kunnen worden. Technisch gezien lijkt 

het dus mogelijk om de in onze verkenning uitgewerkte 

berekeningsmethodiek breder in te zetten voor meerdere 

tekortsectoren. Daarbij dient wel rekening gehouden te worden 

met het feit dat de context per sector kan verschillen, waardoor 

accenten en zwaartepunten op andere elementen in de 

formule kunnen liggen. In het verlengde daarvan geldt voor elk 

leerwerktraject – ongeacht de sector – dat maatwerk vereist is.



HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Aanleiding

Sinds voorjaar 2018 loopt het programma Verdere Integratie 

op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van SZW. De 

doelstelling van het VIA-programma is om de arbeidsmarkt- en 

participatiepositie van personen met een migratieachtergrond 

te verbeteren. Binnen dit programma wordt in verschillende 

pilots op zoek gegaan naar wat, hoe en in welke omstandigheden 

de arbeidsmarktpositie van deze groep mensen kan worden 

verbeterd. 

Als onderdeel van dit programma heeft Berenschot een 

evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de pilot Leren en Werken 

bij netbeheerder Liander. In deze evaluatie is antwoord gegeven 

op de vraag welke werkzame elementen er in de aanpak van 

deze pilot zitten, en wat de maatschappelijke kosten en baten 

zijn van het leerwerktraject bij Liander. De uitkomsten van de 

evaluatie zijn in januari 2021 gepubliceerd en de uitkomsten 

van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse volgen in 

maart 2021. 

Op basis van de uitgevoerde maatschappelijke kosten- en 

batenanalyse bleek het mogelijk om voor Liander te berekenen 

wat voor het bedrijf de terugverdientijd is van het leerwerktraject. 

Met terugverdientijd bedoelen we de tijd die het een werkgever 

kost om de gemaakte investering terug te verdienen. Aangezien 

een dergelijke berekening mogelijk ook voor andere werkgevers 

relevant kan zijn, hebben het Ministerie van SZW en leden van 

de begeleidingscommissie afgesproken Berenschot hiernaar een 

beknopte verkenning te laten uitvoeren. 
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Berekeningen van kosten en baten voor alle leerwerktrajecten 

en allerlei doelgroepen kunnen relevant zijn voor investerende 

partijen, zoals het bedrijfsleven of opleiders. In deze verkenning 

richten we ons op de doelgroep statushouders, omdat kosten 

op het gebied van (begeleiding bij) taal en cultuur specifiek 

voor deze groep gelden. Ook daarom is het van waarde om deze 

kosten voor investeringsbeslissingen inzichtelijk te maken.

1.2 Vraagstelling

Het doel van dit beknopte onderzoek is te verkennen 

wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van een 

berekeningsmethodiek voor de terugverdientijd van 

leerwerktrajecten voor nieuwkomers in tekortsectoren.  

Met nieuwkomers worden in dit onderzoek statushouders 

bedoeld. Het gaat dus niet om de gehele groep werknemers  

die ‘nieuw’ zijn in een sector. De verkenning richt zich 

vooralsnog met name op de technieksector. 

In de verkenning worden de volgende onderzoeksvragen 

beantwoord:

1. Hoe kan een gestandaardiseerde formule voor  

de berekeningsmethodiek eruit zien, en uit welke  

vaste en variabele kosten bestaat deze? 

2. In welke situaties kan een formule, zoals gebruikt in  

de kostenbatenanalyse voor Liander, behulpzaam zijn?

3. Worden er momenteel al berekeningsmethodieken  

gebruikt in de technieksector? Zo ja, voor welke 

toepassingen en/of in welke situaties? 

4. Voor welke eindgebruikers kan een dergelijke formule  

van waarde zijn? Gezien de verschillende betrokkenen 

bij een gemiddeld leerwerktraject zouden dat in theorie 

werkgevers, overheden (met name gemeenten) en/of 

onderwijs kunnen zijn. 

5. Is het technisch mogelijk om ook voor de zorg (een  

andere tekortsector) een formule op te stellen?  

In hoeverre is deze formule anders dan voor de 

technieksector en waarom?

1.3 Onderzoeksaanpak

Het uitgangspunt voor deze verkenning is de berekening zoals 

gebruikt in de reeds uitgevoerde MKBA voor de Pilot Leren en 

Werken bij Liander. Hiernavolgend staat weergegeven hoe de 

verkenning stapsgewijs is uitgevoerd. 

Stap 1. Startgesprek

Stap 2.
Bureaonderzoek naar mogelijke methodieken 
terugverdientijd (TVT) en opstellen formule TVT

Stap 3.
Interviews met stakeholders binnen verschillende 
sectoren

Stap 4.
Analyse van de verkenning over de toepasbaarheid 
van opgestelde formule

Stap 5. Rapportage en afronding

Figuur 1.  Stapsgewijze aanpak

Allereerst heeft een startgesprek met het Ministerie van 

SZW als opdrachtgever plaatsgevonden. In dit gesprek zijn 

afspraken met elkaar gemaakt omtrent verwachtingen en 

afstemmingsmomenten. Vervolgens hebben we op een 

toegankelijke manier uitgewerkt hoe de terugverdientijd kan 

worden berekend op basis van de reeds uitgevoerde MKBA 

voor de pilot bij Liander1. In het bureauonderzoek hebben we 

bestaande methodieken verkend en gekeken uit welke vaste en 

variabele kosten een gestandaardiseerde formule zou moeten 

bestaan. Hierbij hebben we ons gericht op het niveau van de 

werkgever (microniveau). 

Dit bureauonderzoek resulteerde in een eerste beschrijving van 

een mogelijke formule, welke we in stap 3 hebben getoetst, 

verbreed en verdiept in gesprekken met stakeholders uit diverse 

sectoren. We hebben gesproken met Techniek Nederland, 

Bouwend Nederland, Revabo opleidingsbedrijf, Verwey-

Jonker Instituut en SEOR2. De structuur, financiering en 

verantwoordelijkheden binnen het proces van leerwerktrajecten 

is in de gesprekken met deze partijen besproken. De bevindingen 

uit de gesprekken zijn vervolgens geanalyseerd en uitgewerkt 

in een conceptrapportage. Na bespreking daarvan met de 

opdrachtgever is deze definitieve rapportage opgeleverd. 

1 In het evaluatieonderzoek naar de pilot ‘Leren en Werken bij Liander’ is later ook 
het traject bij Stedin betrokken. De trajecten van Liander en Stedin zijn deels ver-
gelijkbaar opgezet voor het opleiden en naar werk toeleiden van statushouders 
voor netbeheerders. De trajecten verschillen ook op een aantal aspecten, bijvoor-
beeld het intern of extern laten opleiden van de statushouders of het wel of niet 
aanbieden van een voorschakeltraject. Voor deze verkenning zijn beide trajecten 
interessant, omdat het laat zien hoe leerwerktrajecten variërend zijn opgebouwd 
en daardoor andere kosten en baten kennen. 

2 Verwey-Jonker Instituut en SEOR zijn betrokken bij de VIA-pilot ‘Voortraject 
Leren en Werken in de Zorg’. Zij hebben zicht op het traject dat zij hebben 
onderzocht (en niet op de gehele sector en andere leerwerktrajecten). In de 
verkenning is niet met brancheorganisaties in de zorg gesproken over andere 
leerwerktrajecten.



HOOFDSTUK 2

Bevindingen
In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen op basis 

van de uitgevoerde verkenning. Het uitgangspunt voor 

de verkenning is de berekening bij Liander geweest. Deze 

berekening hebben we getoetst bij anderen, om te verkennen of 

deze berekening te verbreden is naar de gehele technieksector. 

Achtereenvolgens beschrijven we de berekeningsmethodieken, 

elementen in de formule en de toepasbaarheid van de formule. 

2.1 Berekeningsmethodiek

De kern van de verkenning betreft een beschrijving 

van de mogelijkheden om gebruik te maken van een 

berekeningsmethodiek voor de terugverdientijd van 

leerwerktrajecten voor statushouders. We starten daarom  

bij een verkenning naar diverse berekeningsmethodieken  

die kunnen worden ingezet. 

Daarbij kijken we enerzijds naar bestaande berekenings-

methodieken in het economische werkveld, en anderzijds  

naar bestaande methodieken in de technieksector. Ook 

beschrijven we welke kosten en opbrengsten onderdeel zijn  

van de berekening, en in hoeverre deze te standaardiseren  

zijn voor een specifieke sector. 

Wanneer we spreken over de terugverdientijd gaat het 

over de tijd die nodig is voor een investeerder (hier een 

werkgever) om een investering terug te verdienen via 

positieve opbrengsten die in de toekomst uit de investering 

voortvloeien. Voor de terugverdientijd richten we ons op 

het niveau van een individuele werkgever die investeert in 

een leerwerktraject voor statushouders (microniveau). In 

andere woorden, we zetten de totale benodigde verwachtte 

investeringen van de werkgever af tegen de verwachtte 

opbrengsten van het leerwerktraject. 
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2.1.1 Berekeningsmethodiek algemeen
Door investeerders wordt veelvuldig gebruik gemaakt 

van methodieken om de waarde van een investering te 

berekenen. De meest bekende methodieken betreffen de 

Terugverdienperiode, Return on Investment, Netto Contante 

Waarde Methode, Interne Rentabiliteit en de Break-Even Analyse. 

Elke methode geeft in meer of mindere mate inzicht in de 

winstgevendheid van een investering. In de praktijk wordt door 

investeerders vooral gebruik gemaakt van de Netto Contante 

Waarde Methode en de Interne Rentabiliteit. Deze twee meest 

geschikte berekeningsmethodieken hebben we in meer detail 

geanalyseerd (zie voor meer detail bijlage 1). 

De meeste methodieken gaan er vanuit dat investeringen 

en opbrengsten door de tijd een constante stroom van 

opbrengsten en/of kosten hebben. Voor de berekening van 

de terugverdientijd van leerwerktrajecten voor statushouders 

hebben we echter te maken met investeringen en opbrengsten 

die niet gelijk zijn verdeeld over de jaren. Neem de 

arbeidsproductiviteit als voorbeeld. In het begin van een 

leerwerktraject is iemand nog nauwelijks productief, terwijl in 

de loop van de jaren de arbeidsproductiviteit van kandidaten 

(onevenredig) toeneemt en op den duur stabiliseert. Het 

berekenen van een gemiddelde hiervan zou een vertekend beeld 

geven van de werkelijkheid en daarmee een vertekenend beeld 

van de terugverdientijd van een investering.

Voor de berekening van de terugverdientijd 

van leerwerktrajecten is geen van de bestaande 

berekeningsmethodieken daarom direct bruikbaar om 

uitsluitsel te geven over de periode waarin de werkgever de 

investering in het leerwerktraject heeft terugverdiend. Het 

werken met een simpele formule is dus niet mogelijk. We zijn 

daarom genoodzaakt een berekening per jaar te maken, waarin 

de investeringen en opbrengsten van een specifiek jaar worden 

opgenomen. Voor de leerwerktrajecten van statushouders 

gaan we dus uit van de berekeningsmethodiek van cumulatieve 

terugverdientijd. Dit betekent dat per jaar wordt uitgerekend 

wat de opbrengsten zijn, wat de kosten zijn, om vervolgens de 

waarde per jaar te berekenen. Deze jaarlijkse waarde wordt van 

de opeenvolgende jaren bij elkaar opgeteld, wat de cumulatieve 

waarde wordt genoemd. Zie het voorbeeld hieronder waar 

de werkgever pas in het vierde jaar zijn investering in het 

leerwerktraject terug heeft verdiend (cumulatieve waarde 

positief wordt).

Jaar Opbrengsten Kosten
Waarde  
per jaar

Cumulatieve  
waarde per jaar

1 € 10.000 € 30.000 € -20.000 € -20.000

2 € 15.000 € 25.000 € -10.000 € -30.000

3 € 25.000 € 10.000 € 15.000 € -15.000

4 € 30.000 € 5.000 € 25.000 € 10.000

Tabel 1  Voorbeeld berekening waarde per jaar en cumulatieve 
waarde per jaar

Hieronder staan de formules van de waarde en cumulatieve 

waarde per jaar uitgeschreven. 

Waarde per jaar (in jaar T) = Opbrengsten(T) – Kosten(T)
Cumulatieve waarde per jaar (in jaar T) = Cumulatieve waarde(T-1) + 
Waarde(T)      

Om te bepalen wanneer de investering in een leerwerktraject 

zich terugverdient, gaan we op zoek naar het eerste jaar waarin 

de cumulatieve waarde positief is geworden. In de periode 

tussen het eerste jaar met een positieve cumulatieve waarde en 

het laatste jaar met een negatieve cumulatieve waarde heeft het 

leerwerktraject zich terugverdiend. In het getoonde voorbeeld is 

jaar 4 het eerste jaar dat de cumulatieve waarde positief is. Dit 

betekent dat de terugverdientijd tussen het derde en vierde jaar 

ligt.

Indien een werkgever exact wil weten op welk moment in deze 

periode de investeringen gelijk zijn aan de opbrengsten, moet 

er nog een laatste berekening worden gemaakt. De formule 

daarvoor ziet er als volgt uit.

                                                                                   CW(T) 
Terugverdientijd investering (in jaar T) =  T – 
                                                                                   CW(T) - CW(T-1) 
       
Hierbij geldt:
 • T = het eerste jaar met positieve cumulatieve waarde
 • CW(T) = de cumulatieve waarde van het eerste jaar dat deze positief is
 • CW(T-1) = de cumulatieve waarde van het laatste jaar dat deze negatief 

is
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2.1.2 Berekeningsmethodieken in de 
technieksector

Voor de technieksector is onbekend in hoeverre er al 

berekeningsmethodieken bestaan en/of worden ingezet. 

Voor de bouwsector hebben we begrepen dat wel diverse 

berekeningsmethodieken worden ingezet. Ieder opleidingsbedrijf 

maakt gebruik van een eigen berekeningsmethodiek. De enige 

eenheid die er is, is de vergoeding van de leerling, welke volgt 

uit de bouw-cao bij een dienstverband.

2.2 Elementen in de formule

Voor het leerwerktraject bij Liander hebben we de kosten 

en opbrengsten in kaart gebracht. Dat betroffen alle 

kosten en opbrengsten voor één werkgever die met diverse 

samenwerkingspartners een leerwerktraject heeft ontwikkeld. 

Het initiatief hiervoor lag bij de werkgever. Deze kosten en 

opbrengsten als elementen in de formule hebben we op een rij 

gezet en getoetst bij brancheorganisaties. 

2.2.1 Kosten
Aan het opleiden en naar een werkplek toe leiden van 

statushouders zijn kosten verbonden. Onder de totale kosten 

verstaan we alle kosten die een rol spelen gedurende het 

gehele traject. Daarin maken we een onderscheid tussen de 

vaste kosten (kosten die worden gemaakt ongeacht het aantal 

deelnemers aan een traject) en variabele kosten (kosten die 

toenemen naarmate het aantal deelnemers toeneemt). 

Ontwikkelkosten leerwerktraject statushouders

Onder de ontwikkelkosten van het leerwerktraject vallen alle 

kosten die verband houden met het opzetten van een nieuw 

leerwerktraject. De ontwikkelkosten betreffen vaste kosten 

welke aan het begin van de opzet van het traject gemaakt 

worden. Het aantal deelnemers dat aan het leerwerktraject 

meedoet heeft immers geen effect op de kosten om het 

leerwerktraject op te starten. 

De methodiek om ontwikkelkosten te berekenen is voor alle 

gevallen identiek. Echter, de hoogte van de ontwikkelkosten 

verschilt. Uit gesprekken met brancheorganisaties blijkt dat 

het initiatief om een leerwerktraject te ontwikkelen bij diverse 

actoren kan liggen. Daardoor verschilt het per situatie welke 

actor de ontwikkelkosten draagt. In sommige gevallen is dat 

een individuele werkgever, maar in andere situaties kan dat 

ook via een samenwerkingspartner, het opleidingsbedrijf 

of regionale verbanden worden gefinancierd en draagt een 

individuele werkgever zelf geen kosten. Daarnaast kunnen de 

ontwikkelkosten ook per traject en per werkgever verschillen, 

afhankelijk van de betrokken actoren en gekozen aanpak.

Ontwikkelkosten = som van alle kosten die met ontwikkeling  
van het leerwerktraject te maken hebben

Wervingskosten leerwerktraject statushouders

Naast de ontwikkelkosten van een leerwerktraject, worden er 

bij leerwerktrajecten ook kosten gemaakt voor het werven van 

kandidaten. De wervingskosten betreffen variabele kosten. Hoe 

meer kandidaten geworven en geselecteerd dienen te worden, 

hoe meer inspanningen en dus kosten dit vraagt. Daarbij 

geldt wel dat naarmate het aantal kandidaten toeneemt, de 

gemiddelde wervingskosten per kandidaat in de regel afnemen.

Er zijn twee varianten als het gaat om wervingsinspanningen 

en -kosten. De meest voorkomende variant is dat 

samenwerkingspartners de wervingsinspanningen leveren 

en de werkgever hiervoor een (kostendekkende) vergoeding 

betaalt. In het geval van Liander en Stedin spelen het UAF, 

detacheringsorganisatie(s) en gemeenten een belangrijke rol in 

de werving en selectie van statushouders. Uit de gesprekken met 

brancheorganisaties blijkt dat daarnaast ook Vluchtelingenwerk 

en opleidingsfondsen binnen branches (actief) contact 

hebben met gemeenten en leerlingen werven en plaatsen bij 

een werkgever. Hoe intensiever een opleidingsfonds inzet 

op deze werving en het realiseren van een juiste match 

tussen werkgever en kandidaat, hoe hoger de kosten voor 

de wervingsinspanningen liggen. De tweede variant, hoewel 

minder voorkomend, is dat werkgevers zelf de werving en 

selectie uitvoeren. 
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Afhankelijk van de variant waarvoor is gekozen, verschilt 

de berekening van de wervingskosten. Op het moment 

dat de werkgever een financiële vergoeding betaalt voor 

wervingsinspanningen van een samenwerkingspartner, reken 

je met de hoogte van die vergoeding. In sommige gevallen 

zijn deze kosten een aparte kostenpost, maar veelal zijn 

deze kosten onderdeel van het uurtarief dat de werkgever in 

het geheel betaalt voor de statushouder aan een opleider of 

samenwerkingspartner. Voor laatstgenoemde geldt dus dat 

het niet mogelijk is om een aparte wervingskostenpost te 

berekenen. Wanneer een werkgever zelf de werving en selectie 

doet, wordt gerekend met de kosten die voor werving en selectie 

worden gemaakt en/of gebruiken we een vuistregel. Deze 

vuistregel is een veel gebruikte algemene richtlijn, en kan dus 

verschillen per sector of organisatie. Het is namelijk belangrijk 

om te realiseren dat de wervingskosten in een sector waar een 

personeelstekort is hoger liggen dan in andere sectoren. Dat 

geldt ook voor het werven van andere nieuwe kandidaten dan 

statushouders. In de technieksector is dit dus ook het geval.

Wervingskosten = financiële vergoeding aan samenwerkingspartner 
* #kandidaten 

Of 

Wervingskosten = BMS * 2,5 * #kandidaten3 

Hierbij geldt:
 • BMS = bruto maandsalaris te werven kandidaten

Opleidingskosten leerwerktraject statushouders

De opleiding van statushouders, net als voor elke andere 

aspirant-medewerker of leerling, kost een werkgever geld. 

Opleidingskosten zijn variabele kosten, aangezien deze 

kosten afhankelijk zijn van het aantal kandidaten. Het gaat 

hier om alle kosten die te maken hebben met het opleiden 

van statushouders. Denk daarbij aan kosten voor een 

voorschakeltraject, kosten voor de opleiding zelf, en eventueel 

overige kosten zoals extra examens, herkansingen en/of lessen 

of anderszins maatwerkkosten. 

3 Uit het ‘Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019’ van Intelligence Group blijkt 
dat werving van een werknemer gemiddeld zo’n € 4.494,- kost. Dit is slechts 
een gemiddelde, waardoor het voor tekortsectoren minder accuraat is. Een 
veel gebruikte vuistregel is dat wervingskosten zo’n twee tot drie keer het 
maandsalaris zijn dat hoort bij de te werven functie. Een werkgever kan er ook 
voor kiezen om te kijken naar huidige wervingskosten en een inschatting maken 
hoeveel procent van het jaarsalaris wordt besteed aan de werving. In het geval 
van Liander was de inschatting dat wervingskosten voor monteurs zo’n 20% van 
het jaarsalaris bedroegen.

Afhankelijk van de gekozen aanpak van een leerwerktraject 

hebben de statushouders wel of geen voorschakeltraject. In 

het geval van Liander was er geen voorschakeltraject, in ieder 

geval geen traject waarbij de werkgever al betrokken was. In 

het geval van Stedin was er wel een voorschakeltraject van vier 

maanden. Ook uit de gesprekken met brancheorganisaties 

blijkt dat er binnen en tussen branches verschillende varianten 

bestaan. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor het 

voorschakeltraject, gericht op taal, en bekostigd het traject zelf 

en rekent dus niets door aan de werkgever waar een kandidaat 

geplaatst wordt. In andere gevallen ligt de financiering bij 

werkgevers. Overigens geeft Techniek Nederland aan dat hier 

wel fiscale tegemoetkomingen voor werkgevers voor bestaan. 

Dit soort tegemoetkomingen zal dan de opleidingskosten 

verlagen in een berekening van de terugverdientijd.

Net als andere kostenposten in meer of mindere mate, 

heeft de keuze voor invulling van voorschakeltrajecten 

effect op de terugverdientijd. Hoe hoger de kwaliteit van 

het voorschakeltraject (met name aandacht voor het leren 

en beheersen van de taal), hoe kleiner de kans op uitval of 

vertraging en hoe sneller soms een kandidaat een gewenste 

productiviteit heeft. Middels de formule kun je ‘spelen’ met 

deze kostenpost. Gebruik de formule om te kijken of de 

investering in een goed voorschakeltraject het waard is. 

Voor wat betreft de kosten van de opleiding die na een 

eventueel voorschakeltraject worden gevolgd, geldt dat deze 

kosten veelal bij de werkgever liggen. In de technieksector 

worden voornamelijk bbl-trajecten ingezet. Statushouders 

volgen deze reguliere bbl-trajecten met mogelijkheden tot 

maatwerk indien nodig. Specifiek voor de technieksector 

geldt dat de Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en 

Examenproducten Infratechniek (BLEI)4 ruimte maakt binnen 

onderwijsprogramma’s voor maatwerk. 

In andere sectoren, bijvoorbeeld de bouw, worden niet altijd 

reguliere bbl-trajecten gevolgd, maar worden op maat gemaakte 

leerloopbaanpaden voor statushouders ontwikkeld. 

4  Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten 
Infratechniek (BLEI) is een landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk 
maakt voor het opleiden van vakmensen voor de infratechniek op mbo-niveau. 
In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, regionale netbeheerders, 
aannemers en tien scholen voor middelbaar beroepsonderwijs samen aan goed 
beroepsonderwijs infratechniek.
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Het is binnen het publiek gefinancierde onderwijs niet uniform 

wat werkgevers bij moeten dragen aan aangepaste bbl-trajecten. 

De kosten voor leerwerktrajecten voor statushouders kan 

daarmee dus ook verschillen per opleider. Vaak geldt wel 

dat de financiële bijdrage van de werkgever in ieder geval 

kostendekkend moet zijn voor de extra kosten die een opleider 

maakt voor een maatwerkopleiding. Op het moment dat 

maatwerk nodig is, bijvoorbeeld extra Nederlandse taallessen, 

extra toelichtingen of extra examenmomenten, kunnen deze 

kosten voor rekening van de werkgever komen. Dus hoewel 

er diverse varianten bestaan, is de manier waarop de totale 

opleidingskosten worden berekend, te standaardiseren.

Opleidingskosten = [(financiële bijdrage voorschakeltraject + 
vergoeding opleidingskosten) * #kandidaten] + totaal overige 
maatwerkkosten

Begeleidingskosten

De begeleiding van statushouders speelt een belangrijke 

en cruciale rol in (het slagen van) de leerwerktrajecten. 

Begeleidingskosten betreffen alle kosten die verband houden 

met de begeleiding van een individuele statushouder tijdens 

leerwerktraject en deze zijn variabel. Hoe meer statushouders 

een werkgever opleid, hoe meer begeleidingskosten er namelijk 

zijn. 

In termen van begeleidingskosten, kunnen we spreken over 

interne en externe begeleidingskosten. Allereerst wordt 

er extern begeleiding geregeld vanuit de opleiding van de 

statushouders. Dit wordt veelal opgepakt door begeleiders van 

buiten de werkgever, zoals UAF, opleiders, Vluchtelingenwerk 

of klantmanagers bij gemeenten. Daarnaast wordt er interne 

begeleiding geregeld bij de werkgever zelf. In dergelijke 

leerwerktrajecten staat leren op de werkvloer centraal. Uit 

de gesprekken met brancheorganisaties, het Verwey-Jonker 

Instituut en SEOR blijkt dat de statushouders vrijwel altijd 

een interne begeleider naast zich hebben staan die hen in de 

praktijk en dus op de werkplek het vak leert. 

Voor de berekening van de begeleidingskosten buiten de 

werkgever kan uitgegaan worden van de financiële vergoeding 

die de werkgever hiervoor betaald. In sommige gevallen zal ook 

gelden dat de werkgever hieraan geen financiële bijdrage hoeft 

te leveren, of dat het al is inbegrepen bij de opleidingskosten. 

Dan neem je deze kostenpost niet mee. 

Voor de berekening van de interne begeleidingskosten gaan 

we uit van het verlies van arbeidsproductiviteit van de 

begeleider doordat hij/zij een of meer statushouders begeleidt. 

De individuele werkgever of diens begeleiders kunnen een 

inschatting van de uren maken die de begeleider besteedt 

aan de begeleiding van een statushouder. Het onderzoek van 

SEO5 kan daarbij als indicator worden meegenomen om tot 

zo’n inschatting te komen. Deze onderzoekers stellen dat een 

begeleider gemiddeld zes uur per werkweek besteedt aan de 

begeleiding van een bbl-leerling. De begeleidingsuren voor een 

statushouder liggen meestal wat hoger. In de begeleidingsuren 

van de begeleider is het daarnaast belangrijk om ook de tijd mee 

te nemen die de begeleider kwijt is aan aanvullende trainingen 

of overleggen (bijvoorbeeld met een opleider). 

In deze uren is de begeleider niet volledig arbeidsproductief. 

De ingeschatte begeleidingsuren vermenigvuldig je daarom 

met de toegevoegde waarde (arbeidsproductiviteitswaarde) van 

de begeleider per uur. De eenvoudigste berekening is als de 

werkgever hier kengetallen voor heeft. 

Bijvoorbeeld het uurtarief dat een werkgever zijn klanten rekent 

voor een uur dat een monteur wordt ingezet6. Dit zijn dus niet 

de loonkosten, maar de waarde die een medewerker levert om 

aan de omzet bij te dragen7. Indien de werkgever geen eigen 

kengetallen heeft, is het mogelijk om tot een indicatiecijfer 

te komen. Daarvoor zijn twee manieren (zie de formules 

hieronder). Een kanttekening die daarbij gemaakt dient te 

worden, is dat er geen differentiatie naar functies te maken 

is, waardoor deze indicatiecijfers vaak hoger uitvallen dan de 

realiteit van de werkgever.

APW = TW / AV 8

Of

APW = NO / AU 9

Hierbij geldt:
 • APW = arbeidsproductiviteitswaarde per uur per medewerker
 • TW = toegevoegde waarde
 • AV = arbeidsvolume uitgedrukt in aantal gewerkte uren
 • NO = netto-omzet werkgever
 • AU = aantal arbeidsuren

5 Heyma, A., Donker van Heel, P., van der Ven, K, & de Ruig, L. (2019). De 
maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg. SEO.

6 Bedrijven die klanten niet op basis van een uurtarief van ingezette werknemers 
factureren, hebben vaak wel een intern rekentarief voor een productief uur van 
werknemers. 

7 Denk hierbij aan interne uurtarieven die worden gerekend voor inzet van een 
monteur aan klanten.

8 Berekening op basis van CBS cijfers voor een gehele sector. CBS verzamelt data 
over de toegevoegde waarde van arbeid per sector (arbeidsvolume). 

9 Berekening op basis van cijfers uit het jaarverslag van een specifieke werkgever. 
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De begeleidingskosten voor statushouders variëren in de 

tijd. Als een statushouder net bij een werkgever begint, zal de 

begeleiding intensiever zijn dan wanneer de statushouder al 

een tijdje meeloopt. Houdt er dus rekening mee dat de interne 

begeleidingskosten naar verloop van tijd afnemen, en in het 

juiste jaar geboekt dienen te worden.

Begeleidingskosten = (Financiële bijdrage externe begeleiding * 
#kandidaten) + (IBU * APW * #begeleiders)

Hierbij geldt:
 • IBU = ingeschatte begeleidingsuren (incl. trainingstijd  

en overlegtijd) per jaar
 • APW = arbeidsproductiviteitswaarde

Loonkosten statushouder

Naast de opleidingskosten, maakt de werkgever ook kosten 

omdat hij/zij ook loonkosten maakt om statushouders in dienst 

te hebben. De loonkosten zijn variabele kosten, die toenemen 

naarmate het aantal deelnemers toeneemt en deelnemers meer 

contracturen werken. De loonkosten die een werkgever betaalt, 

zijn niet gelijk aan het salaris dat een medewerker ontvangt. 

Bij de loonkosten worden namelijk ook diverse premies 

meegerekend.

Voor de berekening van de loonkosten hanteren we een 

welbekende vuistregel. De loonkosten bedragen 130% van 

het brutosalaris. Eventuele marktconforme loonsverhogingen 

dienen in de loop der jaren te worden meegewogen in het 

brutosalaris. 

In het geval van Liander werden de loonkosten in de vorm van 

een vergoeding betaald aan de detacheerder. In dat geval ga je 

in de berekening van de loonkosten uit van de vergoeding die 

de werkgever jaarlijks aan de detacheerder betaalt. 

Wanneer een werkgever loonkosten gaat betalen, hangt af 

van de opzet van het leerwerktraject voor statushouders. 

Specifiek voor leerwerktrajecten voor statushouders geldt dat 

leerlingen vaak uit een uitkeringssituatie komen. Zeker als in 

het begin van een traject nog geen werk voor een werkgever 

wordt verricht (bijvoorbeeld in een voorschakeltraject of een 

bol-traject), is de afspraak vaak dat de gemeente de uitkering 

doorbetaald. Het verschilt per gemeente hoelang men bereid 

is statushouders te laten werken met behoud van uitkering. 

Vanuit gesprekken met Techniek Nederland hebben we verder 

begrepen dat in die branche leerwerktrajecten meestal bbl-

trajecten zijn. In een bbl-traject werkt een leerling bij een 

werkgever en worden er dus door de werkgever loonkosten 

gemaakt. Ook dan kiezen sommige gemeenten er meestal voor 

om de statushouder op te leiden en te laten werken met tijdelijk 

behoud van uitkering. 

Dus afhankelijk van de aard van het leerwerktraject, het beleid 

van de gemeente en de uitgangssituatie van de statushouder, 

kan de periodeduur waarin de gemeente de uitkering 

doorbetaald verschillen. Wanneer de gemeente de uitkering 

van statushouders doorbetaalt, vallen de loonkosten voor de 

werkgever lager uit. Daarmee dient in de berekening rekening te 

worden gehouden.

Loonkosten per jaar = [(Vergoeding loonkosten detacheerder/12)  
* (12 - #maanden uitkering)] * #kandidaten

Of

Loonkosten per jaar = [((BS*1,3)/12) * (12 - #maanden uitkering)]  
* #kandidaten

Hierbij geldt:
 • BS = bruto jaarsalaris (incl. eventuele loonsverhoging)

Overige kosten

Tot slot kent elk leerwerktraject vaak nog overige kostenposten. 

Dit kan zeer divers zijn, afhankelijk van wat een werkgever 

bereid is om de statushouders te bieden in de opleiding en het 

werk. Uit de gesprekken met de brancheorganisaties blijkt dat 

rijbewijskosten, reiskosten of kosten voor extra trainingen/

cursussen (op het gebied van taal) regelmatig voorkomen. 

Geïnterviewden uit de technieksector merken op dat reiskosten 

een belangrijke factor is om mee te nemen in een begroting. 

Daar zijn in het verleden trajecten op misgelopen, waardoor 

de werkelijke kosten van een leerwerktraject de betrokken 

werkgevers in de praktijk tegenvielen.

Voorbeelden van trainingen die – naast de bbl-trajecten – door 

het opleidingsfonds in de technieksector wordt aangeboden 

(WIJ-techniek), zijn de training Effectief aan het Werk 

(voor statushouders), workshop Goede Start (voor collega’s/

begeleiders), workshop Effectief omgaan met Zij-instromers 

(voor leidinggevenden) en de workshop Inclusief Leiderschap 

(voor leidinggevenden). Overigens geldt voor deze trainingen 

dat deze voor de werkgever gratis zijn en worden gefinancierd 

vanuit het opleidingsfonds. Vanuit het perspectief van 

de werkgever hebben deze kosten dus geen invloed op de 

lengte van de terugverdientijd van zijn investering in een 

werkleertraject. 
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Vanuit de bouwsector hebben we begrepen dat specifieke 

kosten de volgende kunnen zijn: VCA diploma, gereedschaps- 

en materiaalkosten, kosten voor kleding en persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Overige kosten = som van alle kosten die naast het leerwerktraject 
extra worden gemaakt

Concluderend

Concluderend kunnen we stellen dat voor de kostenkant, 

dus de investeringen van een werkgever, de elementen in de 

formule relatief eenvoudig te standaardiseren zijn. Uit de 

gesprekken blijkt namelijk dat de diverse kostenposten die met 

een leerwerktraject verband houden, tussen de verschillende 

leerwerktrajecten vooral overeenkomsten hebben. Voor de 

wervingskosten, begeleidingskosten en loonkosten geldt nog 

wel dat er diverse berekeningsmethodieken te gebruiken zijn, 

afhankelijk van de beschikbaarheid van data of de gekozen 

opzet van het leerwerktraject. Qua cijfers (dus echt het noemen 

van bedragen) lijkt geen standaardisatie mogelijk. Binnen en 

tussen branches bestaan veel varianten van leerwerktrajecten, 

waardoor niet eenduidig aan te geven is wat de hoogte van elk 

van de kostenposten is.

Mogelijkheden van subsidies
Werkgevers maken kosten als het gaat om het opleiden en aan het 
werk hebben van statushouders. Voor sommige kosten zijn vanuit 
overheidsinstanties subsidies beschikbaar. In onze verkenning hebben 
we – naar wij weten – geen werkgevers gesproken die gebruik hebben 
gemaakt van dergelijke subsidies. Een mogelijke verklaring daarvoor 
kan zijn dat de administratie rondom subsidieaanvragen werkgevers 
weerhoudt om hiervan gebruik te maken. 

Vanuit de brancheorganisaties hebben we begrepen dat de 
subsidieregeling praktijkleren een relevante subsidie is. Het betreft 
een subsidie voor leerwerktrajecten voor onder andere mbo en 
beroepsonderwijs. Deze regeling valt onder de WEB (Wet Educatie 
en Beroepsonderwijs). Gemeenten beschikken over WEB-gelden, 
en kunnen deze dan ook voor specifieke trajecten inzetten voor 
werkgevers. Overigens is de ruimte voor vergoedingen vanuit 
gemeentelijke budgetten afhankelijk van het beleid van gemeenten en 
diens klantmanagers.

Andere subsidies die mogelijk interessant kunnen zijn, betreffen 
instroomvergoedingen van sociale partners (in de bouwsector 
bijvoorbeeld), loonkostenvoordelen, loonkostensubsidies of de 
subsidieregeling Tel mee met Taal (een subsidie voor bevordering van 
het taalniveau van medewerkers). 

Wanneer werkgevers besluiten gebruik te maken van deze subsidies, 
dringt dat de investeringskosten terug.

2.2.2 Opbrengsten
Het opleiden van statushouders levert natuurlijk ook wat 

op, dit noemen we de opbrengsten. Opbrengsten zijn te 

onderscheiden in kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten. 

Onder kwantitatieve opbrengsten verstaan we de opbrengsten 

welke uit te drukken zijn in geldgetallen. Aan de andere kant 

verstaan we onder kwalitatieve opbrengsten de opbrengsten die 

meer beschrijvend van aard zijn en zich niet in bedragen laten 

uitdrukken. 

Arbeidsproductiviteit statushouder

De voornaamste baat van het leerwerktraject voor een 

werkgever is dat de nieuwe medewerker arbeidsproductiviteit 

levert. Dit is een kwantitatieve opbrengst, want, op basis van 

enkele inschattingen, laat deze opbrengst zich uitdrukken in 

cijfers.

Om de arbeidsproductiviteit van medewerkers te kwantificeren, 

gaan we uit van de waarde van arbeidsuren. De formule voor de 

arbeidsproductiviteitswaarde is hetzelfde als eerder beschreven 

voor de interne begeleidingskosten. 

Daarbij is het dus het eenvoudigst gebruik te maken van 

eigen kengetallen, maar bij het ontbreken daarvan kan de 

waarde van productiviteit worden berekend met kengetallen 

uit jaarverslagen of het CBS10. Vervolgens bepaal je hoeveel 

uur per jaar een medewerker verwacht wordt productief te 

zijn. Dit is niet vanzelfsprekend het aantal uren dat iemand 

werkt, omdat niemand altijd 100% productief is. Door het 

verwachtte aantal productieve uren te vermenigvuldigen met 

de arbeidsproductiviteitswaarde per uur, krijg je de volledige 

arbeidsproductiviteit van een medewerker. 

Specifiek voor statushouders geldt dat zij niet direct vanaf 

de start bij de werkgever productief zijn. Zij zijn nog 

lerende en naarmate zij langer in dienst zijn, neemt de 

arbeidsproductiviteit toe. De snelheid waarmee statushouders 

productiever worden, verschilt per persoon. Werkgevers kunnen 

inschattingen maken van wat zij qua ontwikkeling van de 

statushouders verwachten11. 

10 www.opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84088ned/table?dl=DB69 en  
www.opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84164NED/table?searchKeywords=energie 

11 In het geval van Liander is een inschatting gemaakt van de verwachtte 
arbeidsproductiviteit van de statushouders. Daarbij ging men er vanuit dat 
productieve uren pas worden gemaakt als de statushouders het eerste studiejaar 
achter de rug hebben en verder opgeleid worden in de praktijk tot vak-volwassen 
monteur. Het eerste jaar draaien de statushouders dus geen productieve uren. 
Verder schat Liander in dat elk volgend half jaar de productiviteit stijgt met 25% 
. Na drie jaar, als de statushouders officieel in dienst komen bij de werkgever, 
wordt verwacht dat zij 100% productief zijn.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84088ned/table?dl=DB69
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84164NED/table?searchKeywords=energie
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Arbeidsproductiviteit = [(((APW * IPU)/12) * (VAP%/100)) * t]  
* #kandidaten 12

Hierbij geldt:
 • APW = arbeidsproductiviteitswaarde per uur
 • IPU = ingeschatte productieve uren per jaar
 • VAP = verwachte arbeidsproductiviteit in percentages
 • t = duur van periode van VAP in maanden

Het kan zijn dat een werkgever verwacht dat binnen één jaar 

variërende arbeidsproductiviteit wordt bereikt (bijvoorbeeld: 

eerste half jaar is iemand 25% productief is, en het tweede half 

jaar 50%). Dan dien je de formule twee keer in te vullen en 

uitkomsten bij elkaar op te tellen, om arbeidsproductiviteit van 

één jaar te berekenen.

Verder is het voor de terugverdientijd belangrijk om rekening 

te houden met de hoeveelheid statushouders die een werkgever 

gaat opleiden en aan het werk krijgt. Uit gesprekken met 

brancheorganisaties maken we op dat daarin verschillende 

varianten bestaan. In de meeste gevallen worden in de 

technieksector, waar ook veelal kleine MKB-bedrijven onder 

vallen, één of twee statushouders bij één werkgever opgeleid. 

Er zijn ook uitzonderingen bij de grotere organisaties, waar 

meerdere statushouders worden opgeleid. Denk daarbij 

aan een groep van tien tot vijftien personen. In het geval 

dat slechts één statushouder wordt opgeleid, neem je diens 

arbeidsproductiviteit mee in de berekening, en de uitkomst van 

de formule geeft dan de tijd weer die het de werkgever kost om 

de investering in dit individu terug te verdienen. Daarmee heeft 

de werkgever dan ook inzicht in de tijd waarop de statushouder 

in dienst dient te blijven om de investering waard te zijn. 

In het geval dat er een groep statushouders wordt opgeleid, 

is dat minder eenvoudig. In de berekening kan er vanuit 

gegaan worden dat alle kandidaten aan het werk blijven bij de 

werkgever nadat zij hun opleiding hebben afgerond. Maar het 

is niet ondenkbaar dat enkele kandidaten niet bij de werkgever 

blijven werken. Op het moment dat kandidaten uitvallen, 

wordt diens arbeidsproductiviteit vanaf dat moment niet meer 

meegerekend in de formule. De terugverdientijd wordt daarmee 

langer (met een kleinere groep productieve medewerkers moet 

de investering van alle kandidaten worden terugverdiend). 

Door wat te ‘spelen’ met de formule, kan een werkgever dus 

ook inschatten hoeveel kandidaten hij zeker wil laten slagen 

om binnen een acceptabele tijd baten van zijn investering te 

12  De productiviteit van kandidaten kan onderling verschillen. De ene kandidaat 
leert sneller dan de ander. Met verschillen tussen individuen is in deze 
berekening geen rekening gehouden. Indien dit wenselijk is, kan dezelfde 
formule gebruikt worden voor elke kandidaat afzonderlijk. 

zien. Deze berekening vraagt overigens wel tijdsinvestering om 

gemaakt te worden door de gebruiker van de formule.

Motivatie en kennis van statushouders

Ook de motivatie van statushouders is een baat voor 

werkgevers. Uit eerdere evaluatieonderzoeken blijkt dat 

statushouders enorm dankbaar zijn voor de kans op werk die 

zij krijgen. Zij zijn dan ook gemotiveerd om het traject te laten 

slagen en bij de werkgever te mogen blijven werken. Uit de 

gesprekken blijkt dat deze groep werknemers als loyaal worden 

gezien. Dit is een kwalitatieve baat, welke zich, vooralsnog, niet 

in cijfers laat uitdrukken. 

De motivatie van statushouders heeft naar verwachting 

een positief effect op (de ontwikkeling van) hun 

arbeidsproductiviteit. Zij blijven langer werkzaam bij de 

werkgever, zijn gemotiveerd om zich volop in te zetten 

en groeien wellicht door naar andere functies binnen de 

organisatie. Ook kan deze motivatie een positief effect op het 

team hebben. Uit de gesprekken met Techniek Nederland blijkt 

dat er diverse voorbeelden zijn van baten die werkgevers hebben 

ervaren door de motivatie en inzet van statushouders. Dan gaat 

het met name om de positieve effecten van de interculturele 

component en de cultuur van inclusie. 

Een voorbeeld vanuit de technieksector
Een organisatie leidt een statushouder op. Deze statushouder had in zijn 
land van herkomst allerlei dingen meegemaakt. Uiteindelijk heeft de 
teamleider het hele team bij elkaar geroepen. De statushouder deelde 
zijn ervaringen en achtergrond met het team. Daarop volgenden diverse 
teamleden die ook meer deelden over hun achtergrond en herkomst. 
Elk teamlid deelde een persoonlijk verhaal. Binnen deze organisatie 
heeft de komst van de statushouder iets losgemaakt in het bedrijf. 
Zij kijken er nog steeds positief op terug hoe de motivatie en nieuwe 
achtergrond van deze persoon zo’n positieve beweging teweeg heeft 
gebracht. 

Versterking imago werkgever

Het bieden van kansen voor groepen die niet vanzelfsprekend 

aan het werk komen, kent ook opbrengsten voor de werkgever. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en participatie zijn 

steeds belangrijkere afwegingen voor andere jonge toetreders 

op de arbeidsmarkt. Bedrijven die zichtbaar investeren in 

leerwerktrajecten hebben dan een plus, zeker in een krappe 

arbeidsmarkt. Imagoversterking is een kwalitatieve baat, welke 

zich nauwelijks in cijfers laat uitdrukken. 
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Met name voor werkgevers in tekortsectoren is dit een relevante 

baat. De versterking van het imago en het aantrekkelijker 

worden als werkgever heeft positieve spin-offs als het gaat om 

aantrekken van nieuwe medewerkers. In het geval van Liander 

bleek uit de gesprekken tevens dat statushouders hun eigen 

netwerk aansporen om ook bij Liander te gaan werken. 

Leereffect van de werkgever
Zeker als een leerwerktraject en/of het werken met 

statushouders nieuw is, komen daarmee diverse kosten om 

de hoek kijken. Op de langere termijn zit hierin ook een 

opbrengst voor de werkgever, namelijk een leereffect. Dit is 

een kwalitatieve baat, welke niet direct zichtbaar of merkbaar 

is. Naarmate een werkgever ervaring opdoet met het opleiden 

en aannemen van statushouders, kost het minder moeite om 

trajecten te ontwikkelen en begeleiding te organiseren. Elke 

toekomstige nieuwe investering in leerwerktrajecten voor 

nieuwe groepen statushouders krijgt daarmee een kortere 

terugverdienperiode.

Concluderend
Concluderend kunnen we stellen dat ook voor de 

opbrengstenkant de elementen in de formule relatief eenvoudig 

te standaardiseren zijn. Mits het kwantitatieve factoren betreft. 

De kwalitatieve factoren kunnen niet in een gestandaardiseerde 

formule worden opgenomen, maar zijn wel belangrijke 

indicatoren die voor de beslissing van een werkgever om te 

investeren in een leerwerktraject voor statushouders uiteindelijk 

zouden moeten meewegen.

Ook voor de kwantitatieve factor is het goed om op te 

merken dat het afhankelijk is van de sector hoe naar de 

arbeidsproductiviteit wordt gekeken. In de energiesector 

kan gekeken worden naar de arbeidsproductiviteitswaarde 

of uurtarieven (welke anders is dan de loonkosten), terwijl 

in andere sectoren mogelijk naar loonkosten wordt gekeken 

als waarde van een medewerker. Voor eindgebruikers van de 

formule is het belangrijk daarin een afweging te maken.

2.3 Leerwerktrajecten in de 
technieksector (en overige 
sectoren) 

Technieksector

Onze verkenning richtte zich primair op de technieksector. 

De technieksector is zeer divers. Uit het gesprek met Techniek 

Nederland blijkt dat zo’n 70% à 80% van de bedrijven in 

de sector uit MKB-bedrijven bestaat. Waaronder ook veel 

familiebedrijven vallen. Daarnaast kent de branche tientallen 

grote organisaties, vergelijkbaar met Liander of Stedin. Verder 

laat de technieksector zich kenmerken als ‘satelliet branche’. 

Uit de gesprekken blijkt dat daarmee wordt bedoeld dat in 

de technieksector op veel verschillende (buiten)plaatsen 

wordt gewerkt. Daardoor zijn er geen vaste contact- of 

ondersteuningsmomenten en kunnen medewerkers op diverse 

locaties werkzaam zijn. 

In de sector is in het algemeen sprake van een tekort aan 

gekwalificeerd personeel. Het is moeilijk om voldoende nieuwe, 

geschikte medewerkers binnen te krijgen. Daarom zijn zij-

instromers zoals statushouders voor de technieksector enorm 

van belang en laat de sector zich hierdoor ook kenmerken. 

Wanneer een zij-instromer zich aandient, wordt ook gekeken 

naar de kans dat iemand duurzaam aan het werk zal blijven 

in de sector. De geïnterviewden merken op dat de huidige 

arbeidsmarkt iets dynamischer wordt. Daardoor worden 

werkgevers kritischer op zij-instromers. Met name als iemand 

aantoonbaar technisch is, willen werkgevers iemand nog wel 

binnenhalen.

De noodzaak van het opleiden van zij-instromers wordt 

door Techniek Nederland zeker gezien, ondanks dat niet 

altijd geld beschikbaar is. Techniek Nederland is van mening 

dat zij sectorkoploper zijn als het aankomt op het opleiden 

van zij-instromers, waaronder statushouders. De kosten 

die leerwerktrajecten vereisen voor statushouders, mogen 

wat Techniek Nederland betreft ook deels maatschappelijk 

gedragen worden door de verschillende betrokken partijen in de 

branche. Het zou voor werkgevers ook van groot belang zijn als 

statushouders met al een betere beheersing van de Nederlandse 

taal aan een door hun betaald leerwerktraject zouden kunnen 

starten.  

Binnen de technieksector wordt dan ook gekeken naar de 

rollen die diverse actoren in een traject spelen. Ten tijde 

van de sectorplannen is besloten zij-instromers binnen de 

technieksector op te leiden vanuit de vraag van de werkgever. 

Dat betekent dat de interventies die worden gedaan, direct 
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gekoppeld zijn (toeleiden naar) reële vacatures bij werkgevers. 

Dit geldt ook voor trajecten met statushouders. Dat leidt tot 

maatwerk op regionaal niveau, waarbij wordt gekeken wat er 

in een specifieke regio nodig is, welke partners er in deze regio 

zijn opgesteld en welke werkgeversservicepunten of organisaties, 

zoals UWV, hierin een rol kunnen spelen. 

Bij werkgevers die in beeld zijn bij deze instanties wordt gekeken 

of er ruimte voor instroom is en wordt gezamenlijk bepaald hoe 

het traject moet worden ingeregeld om de instroom succesvol te 

laten zijn. De juiste match tussen de werkgever en statushouder 

is daar een onderdeel van. De werving van de statushouders 

wordt op verschillende manieren in de technieksector gedaan. 

Binnen de techniek is er een actief servicepunt waarin diverse 

taken zijn verankerd om onder andere statushouders te werven. 

Daarnaast komen statushouders ook in beeld via bestaande 

contacten in de regio of bij werkgevers.

Uit de gesprekken blijkt dat er binnen de branche diverse 

varianten denkbaar zijn om een leerwerktraject in te regelen, 

waarbij de opleidingsbedrijven een belangrijke rol spelen. 

Specifiek voor de technieksector geldt dat een voorschakeltraject 

vanuit de regio, door Installatiewerk, wordt geïnitieerd. De 

voorschakelkosten van een opleidingstraject (voorafgaand 

aan de bbl-trajecten; bol-trajecten komen minder vaak voor 

in de technieksector) worden door de werkgever gedragen, 

omdat dit extra financiering vraagt. Maar hiervoor zijn ook 

tegemoetkomingen beschikbaar. Bij instroomfuncties wordt 

altijd teruggevallen op basiskennis en basisvaardigheden die 

nodig zijn in de technieksector. Ongeacht bij welke werkgever 

een leerling terecht komt, de onderliggende basisvaardigheden 

voor de elektrotechniek zijn identiek. Voor zij-instromers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt kan het in voorschakeltrajecten 

ook om hele generieke vaardigheden gaan. Aan het einde 

van een voorschakeltraject is iemand een beginnend 

beroepsbeoefenaar. Volgens geïnterviewden hebben kandidaten 

op basis van deze trajecten beperkte kennis, waar altijd een 

vervolgtraject (meestal een bbl-traject) nodig is om ervaring op 

te doen of door te ontwikkelen.

Alle trajecten zijn maatwerktrajecten. SPL13 vergoedt de 

kosten van de bbl-trajecten, via de bekostigde route van toch 

vaak een opleidingsbedrijf. De statushouders staan dan bij 

Installatiewerk ingeschreven en vanuit daar ontvangen zij 

ook de begeleiding bij het bbl-traject. De opleidingskosten 

13  Subsidieregeling Praktijk Leren vanuit de RVO. Dit betreft een regeling vanuit de 
overheid. Daarnaast biedt ook Techniek Nederland vanuit hun opleidingsfonds 
WIJ Techniek hier een aanvullende regeling op. 

worden gedragen door de werkgever, maar dit gaat vooral om 

de aanvullende kosten voor extra lessen en materialen. De 

opleidingen van ROC zijn verder namelijk bekostigd. Naar 

inschatting van Techniek Nederland zijn dit geen hoge kosten 

voor de werkgever14.

Het verschilt per bedrijf in hoeverre zij een eigen bedrijfsschool 

hebben en/of te maken hebben met externe vaste partners voor 

het opleiden van de statushouders. Dit hangt samen met de 

capaciteiten die de werkgevers zelf hebben.

Op het moment dat iemand op de payroll van de organisatie 

komt, dient iemand declarabel te zijn. Er wordt bepaald in 

welk functieprofiel iemand instroomt. Iedereen stroomt in 

volgens de cao en afhankelijk van iemands leeftijd kunnen de 

salarisschalen verschillen. Momenteel worden de salarisschalen 

wel aangepast, omdat de branche veelal met zij-instromers te 

maken heeft.

Bouwsector

In het kader van de verkenning hebben we ook met Bouwend 

Nederland gesproken. De bouwsector bestaat uit bouw- en 

infrabedrijven, waarbij de sector regionaal is georiënteerd. In 

bepaalde regio’s in Nederland zitten veel bouwbedrijven, waar 

in andere regio’s juist weinig bouwbedrijven zijn gevestigd. 

De organisaties onderling verschillen ook van elkaar, wat de 

bouwsector een gemêleerde samenstelling van organisaties 

maakt.

Ten opzichte van de technieksector kent de bouwsector een 

andere context. Binnen de bouwsector worden de meeste 

diensten business-to-business geleverd. Daarentegen worden de 

diensten in de technieksector business-to-consumer geleverd. 

Volgens geïnterviewden zijn de vereisten met betrekking 

tot vaardigheden van werknemers daardoor anders. In de 

bouwsector is het – net als in de technieksector – van belang 

dat iemand de taal dusdanig beheerst, zodat deze persoon 

instrueerbaar is en veilig kan werken.

Wat verder kenmerkend is voor de bouwsector is dat het 

gangbaar is om na verloop van tijd een eigen onderneming te 

starten (en het aannemersbedrijf te verlaten). 

Deze zelfstandigen komen op een bepaald moment soms ook 

weer terug. De sector laat zich daarom ook kenmerken door 

veel zij-instromers. Daarnaast kent de bouwsector een relatief 

dure cao. Dit heeft het nadelige effect dat zij-instromers (zeker 

14  Middels deze verkenning hebben we geen inzicht gekregen in de exacte hoogte 
van de kosten voor werkgevers omtrent deze opleidingstrajecten.
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als zij een hogere leeftijd hebben) meteen door werkgevers als 

dure arbeidskrachten worden gezien. 

Als het gaat om opleidingstrajecten is de bouwsector erg goed 

georganiseerd. De sector zet breed in op het thema onderwijs 

en arbeidsmarkt. Een paar jaar geleden constateerden zij dat 

statushouders onvoldoende instroomden. Met een aantal 

partijen in de branche zijn zij bij elkaar gaan zitten om te 

kijken wat er mogelijk was om statushouders duurzaam aan 

het werk te helpen in de bouw. Volgens geïnterviewden was de 

bouwsector één van de eerste sectoren die hierover nadacht. 

Vanuit een collectief zijn de opleidingsbedrijven, stichtingen 

zonder winstoogmerk, opgericht. 

Binnen de bouwsector spelen de opleidingsbedrijven een 

belangrijke en grote rol in de opleidingstrajecten van 

nieuwkomers en statushouders. De opleidingsbedrijven 

werken samen met 4 ROC’s en gemeenten in de regio. De 

opleidingsbedrijven hebben een actieve rol in de werving 

van leerlingen. Specifiek voor statushouders hebben de 

opleidingsbedrijven actief contact gezocht met gemeenten 

om bekend te geraken. De meeste statushouders komen via 

gemeenten bij het opleidingsbedrijf terecht. Het komt ook voor 

dat statushouders via Vluchtelingenwerk binnenkomen, waarbij 

altijd ook de gemeente wordt betrokken voordat een traject 

start.

Hoewel de matching tussen statushouders en de werkgever 

beide kanten opgaat, leidt het opleidingsbedrijf voornamelijk 

eerst de leerling op tot een basisniveau en zoeken zij daarna 

naar een passende plek bij een organisatie. Het opleidingsbedrijf 

levert deze werving- en bemiddelingsinspanning. Dit vraagt 

veel tijd en aandacht. De kosten hiervoor zijn verwerkt in het 

uurtarief dat het in rekening brengt bij de aannemer, zodat het 

opleidingsbedrijf in ieder geval kostenneutraal draait.

Voor reguliere leerlingen wordt over het algemeen een bbl-

traject aangeboden. Voor statushouders ligt dit anders. 

Zij volgen een maatwerktraject, omdat het taalniveau van 

de reguliere bbl veelal te hoog ligt. Met gemeenten en 

Vluchtelingenwerk heeft het opleidingsbedrijf afspraken 

gemaakt over dit zogenoemde leerloopbaanpad15. Deze 

leerloopbaanpaden zijn nu als pilot gestart. De statushouders 

zijn bekend bij Vluchtelingenwerk en Werkzaak of de gemeente. 

Daar vindt de eerste screening plaats om tot aanmelding van 

15  Hiervan bestaan diverse varianten in de bouwsector. Er is nog geen uniformiteit 
voor trajecten voor statushouders. Zij draaien nu pilots in Nederland met deze 
leerloopbaanpaden en bij succes gaan zij dit verder uitrollen. In deze verkenning 
beschrijven we het leerloopbaanpad zoals dit in de regio Arnhem en Zuid-West 
Veluwe is opgezet.

het leerloopbaanpad te komen. Vluchtelingenwerk ontvangt 

een vergoeding van het opleidingsbedrijf voor deze screening. 

Daarna volgt een week waarin de vaardigheden van een 

statushouder worden getoetst (diagnosticeringsweek) en wordt 

een scholingsprogramma opgesteld door het opleidingsbedrijf. 

De eerste drie maanden krijgen de statushouders scholing, 

welke door het opleidingsbedrijf wordt gefinancierd. In deze 

periode wordt zowel aan praktische vaardigheden als theorie 

gewerkt. Gedurende deze periode gaat het opleidingsbedrijf 

een leerarbeidsplaats zoeken bij één van de aangesloten 

bouwbedrijven. Vervolgens gaat de statushouder drie maanden 

bij een aannemer aan het werk. Deze kosten worden door 

de werkgever betaald16. Na dit half jaar moet iemand basis 

Nederlands kennen en instrueerbaar zijn. In dit half jaar 

behoud de statushouder zijn uitkering (dus ontvangt nog geen 

salaris), en maakt de werkgever nog geen loonkosten. 

Tijdens de periode waarin de statushouder werkervaring opdoet, 

blijven zowel het opleidingsbedrijf als Vluchtelingenwerk 

betrokken bij de begeleiding.

Het leerloopbaanpad is een afgeronde opleidingseenheid die 

herkenbaar is voor het bedrijfsleven en bestaat uit theorie en 

praktijk. Deze wordt afgerond met een examen. Als daarna 

iemand in dienst komt, neemt de werkgever deze persoon 

volledig over qua salariëring. 

Zorgsector

Naast de twee brancheorganisaties hebben we ook met 

de onderzoekers van de pilot Leren en Werken in de Zorg 

gesproken. Minder vanuit het idee om een beeld te krijgen 

van de zorgsector an sich, maar meer om inzicht te krijgen 

in kosten en baten die voor werkgevers in de zorg spelen 

rondom leerwerktrajecten voor statushouders17. Dit als 

eerste verkenning om de vergelijking naar een andere soort 

tekortsector te trekken. Voor alle details omtrent het onderzoek 

naar deze pilot, verwijzen we naar het rapport van het Verwey-

Jonker Instituut18.

16  In het geval van Revabo zijn er twee mogelijke opleidingen voor statushouders. 
Een apart traject voor statushouders, waar geen theoretische scholing of 
voorbereiding aan is gekoppeld. Dan betaalt de werkgever € 14,- per uur. 
Als er wel scholing aan verbonden is en een statushouder start met een 
leerloopbaantraject, dan betaalt de werkgever, afhankelijk van de fase waarin de 
statushouder zit, € 17,- of € 21,- per gewerkt uur. Voor de laatste variant liggen de 
opleidingskosten (voordat een statushouder in dienst treedt) voor een werkgever 
rond de € 6.500,-. 

17  I.v.m. corona was op moment van schrijven, januari 2021, nog niet precies 
bekend in hoeverre zorgorganisaties gedeelten van de financiering dragen en 
wat de hoogte van kosten waren. Uit de gesprekken begrijpen wij dat de diverse 
kosten en batenposten die in de pilot in de zorg zijn opgenomen, grotendeels 
overeenkomen met de posten welke in 2.2 zijn beschreven. 

18  Voortraject Leren en werken in de zorg en de aanvullende niveau 
3-opleiding voor anderstaligen - Verwey-Jonker Instituut

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/voortraject-leren-en-werken-in-de-zorg-en-de-aanvullende-niveau-3-opleiding-voor-anderstaligen/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/voortraject-leren-en-werken-in-de-zorg-en-de-aanvullende-niveau-3-opleiding-voor-anderstaligen/
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In de pilot voor Zorg is het ‘voortraject Leren en Werken’ in de 

zorg onderzocht, waarbij anderstaligen worden voorbereid op 

een mbo opleiding niveau 3 in de zorg. Dit specifieke traject 

bestond uit een voortraject van 20 weken. Daarna wordt 

gekeken of deelnemers door willen/kunnen stromen naar de 

niveau 3-opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 

(VZ IG) en Maatschappelijke Zorg (MZ). Deze bestaat uit 2 

jaar bol en het laatste jaar bbl. 

Van één van de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut 

begrepen we dat er binnen de zorgsector ook andere varianten 

van leerwerktrajecten bestaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

trajecten waarin de leerling een jaar een voorschakeltraject 

volgt, waarnaar zij direct doorstromen in een driejarig bbl-

traject. Er zijn ook voorbeelden van trajecten waarbij het 

schakeltraject parallel loopt aan de bbl-opleiding. Deze 

varianten zijn in de verkenning niet nader onderzocht.

Binnen de zorg wordt dus zowel van bol- als bbl-trajecten 

gebruik gemaakt. Qua financiering leidt dat tot verschillen. 

In een bol-traject betaalt de gemeenten de uitkering langer 

door. Een leerling is dan boventallig en werkzaam als stagiaire. 

De bbl-leerling krijgt salaris vanuit de werkgever en dus geen 

uitkering meer. De betrokken organisaties hebben gekozen voor 

twee jaar bol en daarna het laatste jaar bbl, omdat er tijdens de 

bol meer ruimte is voor de lessen en het leren van de taal; het 

derde jaar bestaat vervolgens uit bbl vanwege de baangarantie 

voor studenten. 

In dit opleidingstraject is de opleider, Nova College, de 

centrale schakel. Zij zijn de initiatiefnemer samen met 

één van de zorgorganisaties. Na verloop van tijd heeft deze 

opleider een speciale projectleider aangewezen voor dit traject. 

Deze projectleider zorgt voor inhoudelijke ontwikkeling 

van het traject, onderhoudt contacten met en tussen 

samenwerkingspartners en biedt extra ondersteuning aan 

anderstaligen. Deze inzet wordt door de opleider zelf bekostigd, 

vanuit zowel gemeentelijke als eigen middelen die beschikbaar 

zijn voor het traject.

De uitvoering van het voortraject door het Nova College wordt 

door de gemeenten met behulp van WEB-gelden gefinancierd. 

Voor de uitvoering van het bol-traject ontvangt de opleider 

financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (waarbij aanvullende taallessen het eerste jaar 

door de opleider zijn bekostigd, en in het tweede jaar vanuit 

beschikbaar gestelde WEB-gelden). Gedurende het bol-traject 

betaalt de gemeente de student de uitkering door of vult deze 

aan. Ook kijken klantmanagers per student naar mogelijkheden 

voor financiering van onder andere lesgeld, leermiddelen en 

reiskosten. 

Zorginstellingen behandelen over het algemeen de anderstalige 

studenten hetzelfde als reguliere studenten betreffende 

stagevergoeding, vergoeding voor boeken en reiskosten. De 

kosten voor de werkgever liggen in dit geval enkel op het gebied 

van begeleidingskosten op de werkvloer en de afstemming met 

het Nova College over het traject. 

De anderstalige student blijft gedurende het traject 

verbonden aan één van de zorgorganisaties. De stage tijdens 

het voortraject, twee jaar bol, een jaar bbl is bij diezelfde 

zorgorganisatie. Als dit naar tevredenheid gaat van zowel 

werkgever als student, blijven zij daar na het gehele traject 

werken.

2.4 Bredere toepasbaarheid van de 
formule

Naast inzicht in de vaste en variabele kosten en opbrengsten 

die meegenomen zouden moeten worden in een mogelijke 

formule voor het berekenen van de terugverdientijd, is het een 

wezenlijke vraag in hoeverre zo’n formule praktisch toepasbaar 

is. Daarvoor is de nadere verkenning van de context van de 

branches van belang, maar ook om te kijken in welke situaties 

en voor wie de formule van toegevoegde waarde kan zijn.

2.4.1 Situaties
In de gesprekken met brancheorganisaties, het Verwey-Jonker 

Instituut en SEOR hebben we gevraagd in welke situaties zij een 

dergelijke, gestandaardiseerde formule van toegevoegde waarde 

achten. 

Uit de gesprekken bleek dat de formule vooral van toegevoegde 

waarde is ter ondersteuning van de motivatie voor werkgevers 

om met statushouders te gaan werken. De gestandaardiseerde 

formule wordt vanuit een economisch perspectief aangevlogen 

en bevat kwantitatieve elementen. Vanuit Techniek Nederland 

is nadrukkelijk aangegeven dat juist de kwalitatieve aspecten 

van belang zijn om in het verhaal voor werkgevers te blijven 

betrekken om hen te motiveren in leerwerktrajecten te gaan 

of blijven investeren. Het is algemeen bekend dat het opleiden 

van medewerkers geld kost en toch achten we het, vanwege de 

kwantitatieve én kwalitatieve baten, van belang dit continue 

te blijven doen. Op het moment dat enkel een dergelijke 

formule wordt gebruikt, uit Techniek Nederland haar zorgen 
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dat belangrijke kwalitatieve componenten worden gemist. 

Ter illustratie noemen zij het belang van kwalitatief goede 

begeleiding en investering in de juiste match.

Daarentegen ziet Techniek Nederland deze formule, mits deze 

indicatief is bij het hele verhaal, als goed communicatiemiddel 

om werkgevers in te laten zien welke mogelijkheden het 

opleiden van statushouders kan bieden. De situatie waarin 

de formule dan van toegevoegde waarde kan zijn, is het 

beslismoment waarop de werkgever besluit wel of niet een 

specifiek traject in te gaan richten en daarin te investeren. 

Ook Bouwend Nederland ziet hierin de voordelen. Zij zien 

bijvoorbeeld een personeelstekort bij woning en infra (op 

macroniveau), maar vanuit individuele werkgevers krijgen zij 

signalen dat vaak oudere zij-instromers duur zijn (vanwege een 

dure bouw cao). Individuele werkgevers kiezen daarom liever 

voor jongere werknemers. Het gesprek met elkaar kunnen 

voeren over de langere termijn effecten en op die manier 

werkgevers meenemen in die transitie, is een situatie waarin 

deze formule behulpzaam kan zijn. 

Een belangrijke opmerking die daarbij wordt gemaakt door 

geïnterviewden, is de mate van zekerheid van de formule. Als 

op diverse plekken in de formule onzekerheden bestaan, 

aannames worden gedaan of berekeningen op inschattingen 

zijn gebaseerd, wordt de uitkomst minder zeker. Hoe zekerder 

de uitkomst, hoe meer waarde aan een dergelijke formule kan 

worden gehecht. Het valt buiten de scope van deze verkenning 

om te onderzoeken welke mate van zekerheid aan de formule 

is verbonden. In algemene zin geldt wel dat hoe meer ervaring 

er is opgedaan met leerwerktrajecten voor statushouders, hoe 

meer kennis er beschikbaar is over hoe kosten en baten zich tot 

elkaar verhouden.

De formule is nu gericht op leerwerktrajecten voor 

statushouders als nieuwkomers in tekortsectoren (vooral in de 

technieksector). We weten, en dat bleek ook uit de gesprekken 

met brancheorganisaties, dat de groep nieuwkomers veel breder 

is. Met name de techniek- en bouwsector kennen veel zij-

instromers. 

De formule is vooralsnog bruikbaar in situaties waar het 

gaat om leerwerktrajecten voor statushouders, maar het is niet 

ondenkbaar dat deze formule ook voor andere doelgroepen 

(onder andere 50-plussers of nuggers) bruikbaar kan zijn. 

Uit de gesprekken bleek ook dat de formule van toegevoegde 

waarde is als de uitkomst kan worden afgezet tegen de 

duurzaamheid en loyaliteit van een werknemer. Met een 

berekeningsmethodiek van de terugverdientijd kan een 

werkgever namelijk berekenen na hoeveel jaar een investering 

is terugverdient. Stel de uitkomst is vijf jaar. Dat betekent dat 

de opgeleide werknemer minimaal vijf jaar in dienst moet 

zijn, zodat de werkgever zijn risico’s heeft gedekt en er profijt 

van heeft gehad. Dan kan de werkgever zich ook afvragen hoe 

realistisch het is dat iemand nog in dienst is na vijf jaar. Als dit 

realistisch wordt geacht, heeft een werkgever meer zekerheid dat 

een investering ook wordt gecompenseerd in baten. 

Wij hebben geïnterviewden gevraagd of zij cijfers hebben van 

de duur van dienstverbanden binnen de branche. Ook CBS 

rapporteert hierover. De techniek- en bouwsector kennen 

relatief lange dienstverbanden, waarbij het grootste gedeelte 

meer dan tien jaar werkzaam is in de branche. Vanuit de 

zorgsector blijkt dat bijna de helft binnen twee jaar de zorg weer 

verlaat. Echter zij-instromers,  die bewust voor de zorg kiezen, 

blijven langer werkzaam in de sector. Overigens geven deze 

cijfers aan hoe lang personen in een sector werkzaam blijven, 

wat nog niets zegt over de duur van dienstverbanden bij één 

werkgever.

Uit de gesprekken komt daarnaast naar voren dat inzicht in 

de kosten en baten van trajecten van toegevoegde waarde kan 

zijn in situaties van personeelstekorten. Er zijn namelijk diverse 

manieren om met personeelstekorten om te gaan. Wanneer 

werkgevers weten wat de kosten en opbrengsten van de 

verschillende manieren zijn, kan dat helpen bij de keuze. Een 

dergelijke formule kan in dat geval interessant zijn. Hoewel 

sommige partijen, zoals in de zorg, met een leerwerktraject 

starten vanuit maatschappelijke betrokkenheid (en dus vooraf 

niet de kosten en baten hebben doorgerekend), kan dit ook 

voor hen interessant zijn. 
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2.4.2 Eindgebruikers
Gerelateerd aan de situaties waarin een gestandaardiseerde 

formule van toegevoegde waarde kan zijn, hebben we 

geïnterviewden ook gevraagd voor wie de formule relevant kan 

zijn.

Allereerst lijkt de formule interessant voor werkgevers om te 

gebruiken. De berekeningsmethodiek geeft hen de mogelijkheid 

om te berekenen of het financieel mogelijk is om statushouders 

op te leiden binnen hun bedrijf. De berekeningsmethodiek 

maakt inzichtelijk wat nodig is voor het opleiden, aan welke 

kosten gedacht moeten worden, maar ook welke baten daar 

tegenover staan. De uitkomst geeft de werkgever antwoord op 

de vraag wanneer een investering is terugverdiend, en geeft een 

indicatie hoe lang een werknemer in dienst moet blijven om 

geen verlies te leiden aan het traject. Op basis daarvan kan een 

werkgever besluiten of deze terugverdienperiode acceptabel is. 

Door geïnterviewden wordt het verschil in omvang van 

organisaties genoemd. Zowel kleine als grote organisaties 

calculeren investeringen, maar volgens geïnterviewden zullen 

kleine organisaties een aantal componenten uit de formule 

achterwege laten. Zij zijn minder geneigd om een groep 

statushouders op te leiden en starten met eerder met één 

leerling. Grotere organisaties daarentegen hebben de middelen 

om grotere groepen op te leiden en om berekeningen te maken, 

met een specifieke afdeling, vaste samenwerkingspartners en 

dergelijke. De formule is namelijk behoorlijk omvangrijk en 

het vraagt tijd en aandacht om deze nauwkeurig in te vullen. 

Bovendien worden dergelijke initiatieven bij grotere organisaties 

vaker vanuit MVO-ambities van bovenaf opgelegd, waarbij een 

onderliggende businesscase meer waarde heeft. Overigens geven 

geïnterviewden expliciet aan dat de omvang van een organisatie 

niet leidend is voor het wel of niet succesvol opleiden van een 

statushouder. 

Een voorbeeld vanuit de technieksector
Bij kleinere organisaties, zoals familiebedrijven in de technieksector, 
is veel loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel om iemand in 
de organisatie op te nemen en te begeleiden. Recent is er een 
instroomtraject geïnitieerd voor een AZC. Qua locatie lag de AZC vlakbij 
de werkplaats van deze werkgever. Op enig moment liep de werkgever 
langs ’t IJk en kwam daar in gesprek met één van de statushouders uit 
het AZC. Na met elkaar gesproken te hebben, wilde de werkgever deze 
man een kans geven en heeft hem gevraagd bij hen te komen werken. 

Grotere organisaties denken ook na over de hoeveelheid 

statushouders die zij kunnen opleiden en aan het werk hebben. 

Want ook al heeft een werkgever plek voor dertig personen, de 

ontvangende omgeving, dus collega’s en begeleiders, moeten 

ook tijd en aandacht hebben om iemand goed te laten landen. 

De druk van de grootte van de groep brengt een risico met 

zich mee dat statushouders vroegtijdig uitvallen. Een formule 

van de terugverdientijd kan inzicht geven in de investering in 

begeleidingskosten en biedt mogelijkheden om ‘te spelen’ met 

het aantal kandidaten. 

Daarnaast geven de brancheorganisaties aan dat zij de 

opleidingsbedrijven als potentiële eindgebruiker van de formule 

zien. De opleidingsbedrijven spelen een belangrijke rol in de 

leerwerktrajecten voor statushouders en afhankelijk van de 

gekozen opzet en inrichting van het traject, realiseren zij de 

matching tussen statushouders en werkgevers. Zoals eerder 

gezegd, zien de brancheorganisaties de formule als een nuttig 

communicatiemiddel om een verhaal richting werkgevers 

te ondersteunen en de mogelijkheden te laten zien. Ook 

met als doel om werkgevers mee te nemen in een transitie, 

waar ze meer naar de uitkomsten op langere termijn kijken. 

Tevens kan een formule ook inzichten geven in welke kosten 

de opleidingsbedrijven dragen en welke compensatie vanuit 

werkgevers daarvoor nodig is. Dus zowel opleidingsbedrijven, 

als eventueel regionale samenwerkingspartners, kunnen deze 

formule gebruiken bij de inrichting van een traject.

In het verlengde daarvan is ook de suggestie gedaan dat de 

formule voor samenwerkingsverbanden interessant kan zijn. 

Samenwerkingsverbanden kunnen een opleidingstraject 

aanbieden, waarbij de kleinere organisaties zich kunnen 

aansluiten als zijzelf de middelen niet hebben. Met behulp 

van de terugverdientijd-formule is dan te berekenen welk 

deel van de investering bij de werkgever kan liggen, waarbij 

de terugverdientijd acceptabel blijft. Ook maakt de formule 

tastbaar voor de samenwerkingspartner wanneer hun 

investering is terugverdiend. Daarbij wordt ook duidelijk door 

wie kosten gedragen worden (cofinanciering) en wat ieders 

bijdrage is. 



Berekeningsmethodiek voor de terugverdientijd van leerwerktrajecten | Rapport | 27 mei 202123

Verder wordt ook de gemeente als potentiële eindgebruiker 

genoemd. Gemeenten spelen vaak ook een belangrijke rol bij 

de opzet van sectorale leerwerktrajecten als onderdeel van 

hun re-integratiebeleid. Op de korte termijn lijkt behoud 

van uitkering een hele investering, maar op de langere 

termijn levert het al snel geld op als iemand duurzaam uit de 

uitkering stroomt en financieel zelfredzaam is. De ambitie is 

vaak om iemand snel richting werk te begeleiden, dus op het 

moment dat een klantmanager langer in iemand investeert is 

verantwoording nodig. Een formule naar de terugverdientijd 

kan dus ook voor gemeenten interessant zijn. Daarbij dienen 

we op te merken dat de berekeningsmethodiek voor de 

terugverdientijd zoals in deze verkenning is weergegeven, 

niet de juiste elementen bevat om voor een gemeente de 

terugverdientijd te berekenen. De formule is namelijk opgezet 

vanuit het perspectief van een individuele werkgever. Bij 

gemeenten zitten de kosten- en opbrengstenposten op het vlak 

van (besparing op) uitkeringsgelden, gezondheidszorgkosten en 

schuldenhulpverleningskosten. Formulering van een standaard 

berekeningsmethodiek voor gemeenten valt buiten de scope van 

deze verkenning.

2.4.3 Overdraagbaarheid naar andere sectoren
Ook is besproken in hoeverre geïnterviewden verwachten dat 

de berekeningsmethodiek ook naar andere tekortsectoren kan 

worden overgedragen. 

Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat – ondanks de 

hoeveelheid varianten van leerwerktrajecten, gekozen aanpak 

en betrokken actoren – overwegend dezelfde kosten- en 

opbrengstenposten bij leerwerktrajecten onderscheiden kunnen 

worden (en dus ook berekend kunnen worden). Technisch 

gezien lijkt het dus mogelijk om de berekeningsmethodiek 

breder in te zetten voor meerdere tekortsectoren. 

Daarbij is het wel van belang om in ogenschouw te nemen dat 

de context van de sectoren echt anders is. In de technieksector 

wordt veel in ‘koppeltjes’ gewerkt, waarbij medewerkers 

gezamenlijk op pad gaan. Zij werken veelal volgens het principe 

Business-to-Consumer en komen dus ook met particulieren 

in aanraking. Daarentegen werkt men in de bouwsector 

vooral Business-to-Business en zijn er diverse ‘individuele’ 

beroepen denkbaar. Ook de zorgsector is anders qua context, 

waar men ook zelfstandig voor een zorggroep moet kunnen 

staan en klantcontact een grotere rol kan spelen. Voor een 

berekeningsmethodiek van de terugverdientijd verandert deze 

context niets aan de elementen in de formule, maar kan wel de 

accenten en zwaartepunten in de formule doen verschuiven. 

Hoe meer klantcontact vereist is, hoe beter iemands 

taalbeheersing moet zijn bijvoorbeeld. 

In het verlengde daarvan geldt voor elk leerwerktraject – 

ongeacht de sector – dat maatwerk vereist is. Afhankelijk van 

de gekozen aanpak en betrokken actoren kunnen bepaalde 

elementen in de formule minder relevant zijn. Kijkend naar 

de opbouw van de – voor ons bekende – leerwerktrajecten, 

zien we dat de opbouw in de techniek-, bouw- en zorgsector 

anders is. Ons inziens is het niet wenselijk om slechts één 

berekeningsmethodiek in te zetten, waarbij veel elementen 

overbodig blijken. 



HOOFDSTUK 3

Conclusie

In dit hoofdstuk geven we concluderend een antwoord op de 

gestelde onderzoeksvragen. 

3.1 Berekeningsmethodiek

Hoe kan een gestandaardiseerde formule voor de 

berekeningsmethodiek eruit zien, en uit welke vaste 

en variabele kosten bestaat deze? 

Vanuit de bestaande berekeningsmethodieken is het 

mogelijk om standaard een basisformule op te stellen om de 

terugverdientijd van leerwerktrajecten voor statushouders te 

berekenen. We gaan als basisformule uit van de berekening van 

de cumulatieve terugverdientijd. Daarvoor is gekozen, omdat 

de kosten en baten van leerwerktrajecten voor statushouders 

per jaar kunnen fluctueren. Het is daarom noodzakelijk om 

de kosten en baten per jaar te berekenen, en op basis daarvan 

de cumulatieve waarde te bepalen. In het eerste jaar dat de 

cumulatieve waarde ‘0’ is, geeft dat het jaar aan waarin de 

werkgever de investering terugverdient. 

De kosten- en opbrengstenposten waaruit deze formule 

bestaat, is ook te standaardiseren. Uit de verkenning blijkt dat 

– ongeacht de gekozen aanpak, betrokken actoren of sector – 

overwegend dezelfde posten in de formule worden opgenomen. 

Aan de kostenkant spreken we over de ontwikkelkosten, 

wervingskosten, opleidingskosten, begeleidingskosten 

en loonkosten. Aan de opbrengstenkant wordt naar de 

arbeidsproductiviteit van een medewerker gekeken, en wegen 

enkele kwalitatieve baten mee (onder andere het leereffect en 

motivatie van statushouders). 

Het is echter niet mogelijk om de formule te standaardiseren 
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middels kengetallen uit de sector. Binnen en tussen 

sectoren bestaan veel varianten van leerwerktrajecten. Deze 

leerwerktrajecten verschillen in aanpak (inhoud van het 

traject), in duur (variërend van een half jaar tot vier jaar voor 

zover we hebben kunnen vaststellen), in betrokken actoren en 

diens inzet, en daarbij loopt de financiering ook uiteen. We 

kunnen dus niet spreken van kosten of opbrengsten die voor 

alle werkgevers gelden die een leerwerktraject gaan inzetten. De 

methodiek is dus te standaardiseren, maar de invulling van de 

formule niet. Die blijft sector- of organisatiespecifiek, of zelfs 

leerwerktrajectspecifiek.

Daarbij constateren we dat de formule – die uit vele elementen 

bestaat, welke elk op hun eigen wijze kunnen worden 

berekend – gedoe kan geven voor werkgevers. Het is geen 

eenvoudige invulsom, maar het vereist de nodige aandacht 

en tijd om de juiste cijfers boven tafel te krijgen. Daarom 

raden we werkgevers aan om bij de berekening per jaar de 

kosten en opbrengsten in kaart te brengen en door te gaan tot 

de cumulatieve waarde positief is. Op die manier hoeft een 

werkgever niet onnodig voor tien jaar vooruit te werken. 

Het is een overweging om in Excel of een ander programma de 

berekeningen vast te zetten, zodat een werkgever enkel de cijfers 

hoeft in te vullen. Ook dan blijft het een tijdrovende klus, zeker 

als niet alle elementen voor een werkgever van toepassing zijn. 

Bovendien zitten er enkele elementen in de formule, zoals de 

berekening van wervingskosten, waar meerdere manieren voor 

zijn. Dit hangt af van de beschikbare data van een werkgever 

en laat zich daarom moeilijk standaardiseren. Dit is mogelijk 

te ondervangen door meerdere controlevragen vooraf te 

programmeren, welke door de gebruiker worden ingevuld, 

op basis waarvan de juiste berekeningsmethodiek wordt 

geselecteerd.

Worden er momenteel al berekeningsmethodieken 

gebruikt in de technieksector? Zo ja, voor welke 

toepassingen en/of in welke situaties? 

Vooralsnog hebben we in deze verkenning geen antwoord 

gekregen op deze vraag. Vanuit de bouwsector is bekend dat er 

diverse berekeningsmethodieken worden ingezet, waarbij de 

vergoeding van een leerling de gemene deler is.

3.2 Toepasbaarheid van de formule

In welke situaties kan een formule, zoals gebruikt in 

de kostenbatenanalyse, behulpzaam zijn?

We constateren op basis van de verkenning dat de formule 

vooral van toegevoegde waarde is op het moment dat 

een werkgever wil weten of een leerwerktraject een goede 

investering is. Voor de werkgever is het interessant om te 

weten hoeveel investering een leerwerktraject kost en wanneer 

deze investering omslaat in opbrengsten. Die uitkomst biedt 

werkgevers inzicht in hoe lang iemand werkzaam moet blijven 

en geeft daarmee de mogelijkheid om af te wegen of de 

investering het waard is. De formule krijgt nog meer relevantie 

als een werkgever weet wat de kans is dat iemand na ‘x’ jaar 

nog bij dezelfde werkgever werkt. 

Daarbij merken we op dat de formule een middel is om ‘het 

verhaal’ van de werkgever te ondersteunen. Door enkel naar 

de economische kant van het verhaal te kijken, worden de 

ogen gesloten voor belangrijke aspecten, zoals het effect van 

een inclusieve cultuur of kwaliteit van begeleiding. Ook is 

een formule vooral behulpzaam als er een bepaalde mate 

van zekerheid in de formule zit. Hoe meer aannames en 

onzekerheden in de formule zitten, hoe onbetrouwbaarder de 

uitkomst. Daarmee neemt ook de relevantie van de formule 

af. Omdat de dragers van de kosten binnen een bepaalde 

sector of leerwerktraject fundamenteel kunnen verschillen, 

is de relevantie van de gestandaardiseerde formule en diens 

elementen ook voor elk traject verschillend.

Voor welke eindgebruikers kan een dergelijke formule 

van waarde zijn? 

Er zijn diverse ‘spelers’ voor wie een dergelijke formule van 

waarde kan zijn. Allereerst is de formule interessant voor 

werkgevers, zodat zij weten wat nodig is om een leerwerktraject 

te starten en wat het hen oplevert. Uit de verkenning blijkt 

dat met name voor grote organisaties een formule van waarde 

kan zijn. Enerzijds omdat zij vaker met businesscases werken 

ter onderbouwing (ten opzichte van kleinere organisaties die 

wel calculeren, maar minder elementen meenemen in de 

berekening). Anderzijds omdat zij ook de middelen hebben 

om grotere groepen op te leiden en de middelen hebben om de 

berekeningen daadwerkelijk te maken. 
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Verder blijkt uit de verkenning dat de formule ook van waarde 

kan zijn voor opleidingsbedrijven, brancheorganisaties of 

samenwerkingsverbanden. Zij zien de formule vooral als 

toegevoegde waarde om eigen investeringen in kaart te 

brengen, maar ook om als communicatiemiddel in te zetten 

richting werkgevers waarmee zij samen willen werken bij 

leerwerktrajecten. Ook om werkgevers bewuster te maken 

van langeretermijneffecten. Bovendien maakt de formule het 

mogelijk om het gesprek over cofinanciering te openen, omdat 

uit de formule ook blijkt wie welke kosten draagt en wat kosten 

van de individuele werkgever zou kunnen beperken. 

De gemeenten zijn in de verkenning ook als potentiële 

eindgebruiker genoemd. Hoewel het voor gemeenten ook 

interessant is om de langeretermijneffecten mee te wegen in 

huidige beslissingen, zijn de kosten- en opbrengstenposten in 

een formule voor gemeenten wezenlijk anders dan die voor 

werkgevers of samenwerkingspartners.

Is het technisch mogelijk om ook voor de zorg  

(een andere tekortsector) een formule op te stellen?  

In hoeverre is deze formule anders dan voor de 

techniek sector en waarom?

Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat – ondanks de 

hoeveelheid varianten van leerwerktrajecten, gekozen aanpak 

en betrokken actoren – overwegend dezelfde kosten- en 

opbrengstenposten worden onderscheiden en dus berekend 

kunnen worden. Technisch gezien lijkt het dus mogelijk om 

de berekeningsmethodiek breder in te zetten voor meerdere 

tekortsectoren. Daarbij is wel de context van de sectoren 

beduidend anders, waardoor accenten en zwaartepunten op 

andere elementen in de formule kunnen liggen. 
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BIJLAGE

Verkenning berekeningsmethodieken

Om de waarde van een investering te berekenen, kunnen 

verscheidene methodieken worden toegepast. We gaan daarbij 

uit van bestaande en gefundeerde berekeningsmethodieken.  

We hebben drie methodieken verkend, welke in eerste instantie 

het meest passend leken.

De eerste methodiek is de berekening van de terugverdientijd: 

de tijd die nodig is om de huidige investeringsuitgaven terug te 

verdienen via positieve netto-ontvangsten die in de toekomst 

uit de investering voortvloeien. Deze berekening is relatief 

simpel. Voor de berekening is enkel het investeringsbedrag en 

de jaarlijkse netto cashflow die de investering genereert nodig. 

De formule ziet er als volgt uit:

             

                   Investering 

Terugverdientijd investering    =      

(in t jaren)   Jaarlijkse    

    netto cashflow

Het voordeel van deze methodiek is dat het eenvoudig en 

simpel een indicatie geeft of een investering al dan niet 

interessant is. Bovendien geeft het aan na hoeveel jaar de som 

van de opbrengsten groter is dan de gemaakte investering.  

Deze methodiek houdt echter geen rekening met een variërende 

jaarlijkse netto cashflow tot de terugverdientijd. Daarbij houdt 

deze formule geen rekening met fluctuerende ofwel positieve 

en/of negatieve cashflows na de terugverdientijd. 

De tweede methodiek is de berekening van de Return on 

Investment. Bij deze methodiek wordt gekeken in hoeverre de 

investering rendeert. Ook deze berekening is relatief eenvoudig, 

waarbij de verwachte opbrengsten en investeringskosten 

worden gebruikt. De formule ziet er als volgt uit:

            Verwachte  

       opbrengsten 

Return on Investment    =      

(in procenten na t jaren)             

* 100% - 100%

 

       

Kosten  

       investering

Het voordeel van deze methodiek, in tegendeel tot de 

terugverdientijdmethodiek, is dat ook rekening wordt 

gehouden met positieve of negatieve cashflows na de 

terugverdienperiode. Om te achterhalen na hoeveel jaar de 

investering rendeert, dient men de ROI per jaar te berekenen. 

Een negatief percentage geeft aan dat er na t jaar nog geen 

ROI is. Deze methodiek geeft echter niet direct antwoord op 

de vraag na hoeveel jaar een werkgever zijn investering in een 

leerwerktraject heeft terugverdiend, en/of hoe lang leerlingen 

in dienst moeten zijn om de investering terug te verdienen. 

De derde methodiek is de Netto Contante Waarde Methode, 

welke veelal door investeerders wordt gebruikt. Deze methodiek 

houdt rekening met fluctuaties in de geldwaarde. Bij deze 

methodiek worden alle uitgaven en opbrengsten die met een 

investering te maken hebben, gewaardeerd naar het moment 

dat de investeringsbeslissing wordt genomen. Deze berekening 

is meer omvattend dan eerder genoemde methodieken. Door 

een disconteringsvoet te bepalen, kunnen de opbrengsten 

contant worden gemaakt. De opbrengsten worden door deze 

disconteringsvoet gedeeld. De netto contante waarde van de 

investeringen worden in mindering gebracht op de contante 

waarde van de opbrengsten. 

Het voordeel van deze methodiek is dat rekening wordt 

gehouden met de waarde van een investering over de jaren 

heen. Deze methodiek is daarentegen ingewikkelder en de 

inschatting van de disconteringsvoet heeft groot effect op de 

uitkomst van de Netto Contante Waarde van een investering 

en toekomstige opbrengsten. Bovendien is de uitkomst van de 

berekeningen een bedrag (uitgedrukt in euro’s). Het zegt dus 

vooral iets over de waarde van de investering, en weinig over  

de tijd waarin de investering is terugverdiend. 
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