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De kostprijs van het actieve arbeidsmarktbeleid wordt typisch ge-

dragen door overheidsmiddelen, en dus door de belastingbetaler. 

Men kan betogen dat deze belastingbetaler dan ook van de over-

heid mag vragen dat zij verantwoording aflegt over de aanwending 

van deze middelen: zorgde de inzet van deze middelen voor een 

toegevoegde waarde, dit wil zeggen: brachten ze iets op, en hoe 

effectief was dan dit proces van creatie van toegevoegde waarde?

Een belangrijk element bij het beoordelen van de 
toegevoegde waarde van individuele maatregelen 
van het actief arbeidsmarktbeleid, wordt zonder 
meer gevormd door evaluaties die een inschatting 
maken van de netto-effectiviteit van de maatregel. In 
essentie houdt netto-effectiviteit in dat men nagaat 
wat de geobserveerde effecten zijn van de maatre-
gel (de zogenaamde bruto-effectiviteit), die men dan 
vervolgens via een aangepaste methode corrigeert 
door rekening te houden met wat er zou zijn gebeurd 
in afwezigheid van de maatregel. Bij wijze van voor-
beeld, voor een groep van 50- tot 52-jarige Vlaamse 
werklozen die in 2009 werden geactiveerd via de 
zogenaamde systematische aanpak, stelden we vast 
dat vijf maand na de start van de activering 24% aan 
het werk is. Dit is het bruto-effect. Vervolgens werd 
via een aangepaste methode geschat dat in afwezig-
heid van de systematische aanpak op hetzelfde mo-
ment circa 20,5% van deze groep aan het werk zou 
zijn geweest. Het netto-effect van dit beleid is na vijf 
maanden dan ook gelijk aan het verschil tussen deze 
twee waarden, met name circa 3,4% (Bollens, 2011).

De geschatte netto-effectiviteit van een maatregel 
is een cruciaal element bij het beoordelen van de 
toegevoegde waarde van de maatregel. Stel immers 

dat deze netto-effectiviteit gelijk 
is aan nul, of zelfs kleiner dan 
nul (in welk geval de deelne-
mers aan de maatregel beter af 
waren geweest wanneer ze niet 
zouden hebben deelgenomen), 
dan is zonder meer duidelijk dat 
de maatregel geen toegevoegde 
waarde heeft en dat de middelen 

die voor deze maatregel werden ingezet, beter een 
andere bestemming hadden gekregen.

Wanneer wordt aangetoond dat een bepaalde maat-
regel wel een beduidend positief netto-effect heeft, 
is daarom nog niet aangetoond dat er sprake was 
van een efficiënte aanwending van middelen: het is 
immers mogelijk dat voor het bereiken van dit re-
sultaat heel veel middelen zijn ingezet, terwijl men 
mogelijk hetzelfde resultaat had kunnen bekomen 
via een andere maatregel die heel wat minder kost.

Bij het beoordelen van de toegevoegde waarde van 
een maatregel volstaat het met andere woorden 
niet om zich te beperken tot de netto-effectiviteit 
(leidt de maatregel tot een bepaald, gewenst effect, 
dat er niet zou zijn geweest in afwezigheid van de 
maatregel). Men moet ook op de een of de andere 
manier kijken naar de kosten-effectiviteit: hoeveel 
kost het om dit resultaat te bekomen.

In een Steunpunt WSE-rapport onderzochten we 
verschillende benaderingen die kunnen wor-
den gehanteerd om een afweging te maken tus-
sen de kosten en baten van een beleidsmaatre-
gel. We onderscheiden (1) de sociaaleconomische 
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kosten-batenanalyse, (2) de kosten-effectiviteits-
analyse en (3) de sociale opbrengstvoet van een 
investering.

In een sociaaleconomische kosten-batenanalyse 
wordt een lijst gemaakt van alle te verwachten kos-
ten en baten van een bepaalde beleidsmaatregel, en 
dit voor alle betrokken partijen. Vervolgens wordt 
getracht om al deze kosten en baten uit te drukken 
in monetaire termen (in euro). Aangezien alles dan 
is uitgedrukt in dezelfde eenheid, kan men vervol-
gens alle kosten en baten optellen, en bekomt men 
een cijfer, wat het gemakkelijk maakt om de toege-
voegde waarde van de bestudeerde beleidsmaatre-
gel te vergelijken met de toegevoegde waarde van 
alternatieve beleidsbestedingen.

Een kosten-effectiviteitsanalyse is minder ambiti-
eus, omdat men hier de resultaten van het beleid 
(de effecten) niet in monetaire termen hoeft uit te 
drukken. Men zal dan typisch trachten te bereke-
nen hoeveel het kost om een bepaald effect te re-
aliseren. In vergelijking met een kosten-batenana-
lyse is de informatiebehoefte duidelijk kleiner: in 
essentie volstaat het als men een schatting heeft 
van het netto-effect en informatie over de kosten 
die nodig waren om dit te bereiken. Daar staan 
twee duidelijke beperkingen tegenover. Ten eerste 
is de uitkomst van een kosten-effectiviteitsanalyse 
duidelijk minder algemeen dan de uitkomst van 
een kosten-batenanalyse. Men kan enkel maatre-
gelen vergelijken die eenzelfde effect beogen. Ten 
tweede is een kosten-effectiviteitsanalyse duidelijk 
minder aangewezen wanneer een maatregel op 
twee of meer dimensies gewenste effecten heeft.

Volledigheidshalve vermelden we ook de benade-
ring van social return on investment, de sociale op-
brengstvoet van een investering. Qua methode en 
invulling is deze aanpak volledig te situeren binnen 
het denkkader van de sociaaleconomische kosten-
batenanalyse. We nemen dit toch als een afzonder-
lijke benadering op, omdat met name binnen de 
sector van de sociale economie deze benadering 
de laatste jaren veel belangstelling heeft gekregen. 
Een mogelijk onderscheid dat een afzonderlijke be-
handeling rechtvaardigt, is met name de vaststelling 
dat de sociaaleconomische kosten-batenanalyse en 
de kosten-effectiviteitsanalyse in essentie financiële 
instrumenten zijn die aan een investeerder (hier 
de overheid) informatie verschaffen over welke 

investering het meest loont (of welke projecten be-
ter worden stopgezet). De analyse van de sociale 
opbrengstvoet binnen een sociale economieproject 
is minder gericht op de investeringsbeslissing, maar 
veeleer op het expliciteren naar alle stakeholders 
(werknemers, management, klanten, overheid, de 
ruimere maatschappij) van wat de toegevoegde 
waarde is van de onderneming op sociaal vlak, op 
ecologisch vlak, op economisch vlak, enzovoorts.

Sociaaleconomische kosten-
batenanalyses

In het WSE-rapport behandelen we een aantal meer 
technische aspecten verbonden aan het uitvoeren 
van een sociaaleconomische kosten-batenanalyse 
(SKB). In dit artikel beperken we de bespreking tot 
tabel 1, die een overzicht biedt van de elementen 
waarmee men zou kunnen rekening houden bij het 
uitvoeren van een SKB binnen het domein van het 
actief arbeidsmarktbeleid. Daarbij werd er vanuit 
gegaan dat de Vlaamse overheid de actieve maat-
regel weliswaar wel betaalt, maar niet zelf organi-
seert (er wordt uitbesteed aan de ’aanbieder van 
activering‘, vandaar dat de ’kosten van activering‘ 
aan de kostenkant komen bij de Vlaamse overheid, 
maar aan de batenkant voor de aanbieders van ac-
tivering).

Wanneer men de wetenschappelijke literatuur over-
schouwt, valt op dat op het vlak van de analyse van 
de netto-effectiviteit van het activerend arbeids-
marktbeleid de Europese landen in de laatste tien à 
vijftien jaar een serieuze sprong voorwaarts hebben 
gemaakt, onder meer onder impuls van het ESF, 
dat het belang van een evaluatie van haar acties 
altijd sterk in de verf heeft gezet. Men kan vaststel-
len dat niet alleen het aantal verschenen evalua-
tiestudies in vele Europese landen toeneemt, ook 
de kwaliteit van de gehanteerde methodologie is 
in opmars (Card et al., 2009). Op het vlak van de 
kosten-batenanalyses met betrekking tot het acti-
verend beleid is de situatie heel anders, het aantal 
verschenen studies is hier veeleer beperkt.

Een van de mogelijke verklaringen is dat de ge-
vonden netto-effecten dikwijls eerder klein, nihil of 
zelfs negatief zijn. Met negatieve effecten, of effec-
ten die bijna gelijk zijn aan nul, heeft het over het 
algemeen weinig zin om te investeren in een SKB, 
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Tabel 1.
Overzicht van de kosten en baten van actief arbeidsmarktbeleid

Betrokken partij Kosten Baten

Deelnemers Tijdens de actie Tijdens de actie

 – directe kosten verbonden aan de deelname (kin-
deropvang, verplaatsingskosten, kleding,...)

 – hoger inkomen tijdens deelname (bv. opleidings-
premie, verplaatsingsvergoeding)

 – minder vrije tijd Na de actie 

 – minder mogelijkheid tot thuisarbeid  – toegenomen competenties

/ informele arbeid/ vrijwilligerswerk  – loon

 – minder tijd om naar werk te zoeken  – hogere kans op vinden van werk

Na de actie  – lager werkloosheidsrisico

 – deelname als negatief signaal naar potentiële 
werkgever

 – hogere jobsatisfactie

 – kosten verbonden aan werken (vervoer, kleding, 
kinderopvang)

 – grotere zelfwaardering

 – sociale zekerheid WN en directe belastingen  – groter levensgeluk

 – verlies werkloosheidsuitkering  – betere gezondheid

 – verlies vrije tijd

Private werkgevers Tijdens de actie Na de actie

 – daling aantal beschikbare werkzoekenden  – vacatures makkelijker/beter te vervullen

Na de actie  – toename productie

 – verloning, sociale zekerheid WG

Vlaamse overheid Tijdens de actie Tijdens de actie

 – kosten van de activeringsacties  – opbrengsten uit de acties

Federale overheid Na de actie

 – minder werkloosheidsuitkeringen

 – meerinkomsten sociale zekerheid

 – meerinkomsten directe belastingen

 – meerinkomst indirecte belasting door toename 
consumptie

Aanbieders Tijdens de actie Tijdens de actie

activering  – kosten (loon, materiaal, kapitaal, etc.)  – kosten van de activeringsacties

Rest van de Na de actie Na de actie

maatschappij  – substitutie  – daling criminaliteit

 – verdringing  – positieve spillovereffecten op familieleden, waar-
onder kinderen

 – deadweight effect  – daling kosten gezondheidszorg

 – betere werking arbeidsmarkt

 – verbetering sociale cohesie

Bron: Vos et al., 2000; Vleugels et al., 1998; Boorsma et al., 1994; Nicaise, 1995; Groot et al., 2003.
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aangezien men dan al op voorhand kan inschatten 
dat het globaal SKB-resultaat ook gering of negatief 
zal zijn. Dit is wat Smith (2009) het “why bother 
when the programs do not really work anyway”-
argument noemt. Een andere verklaring is dat een 
degelijke SKB uitvoeren geld kost. Aangezien de 
beleidsmakers binnen dit domein minder ver-
trouwd zijn met dit instrument, zal men ook minder 
geneigd zijn er een beroep op te doen.

Gesteld dat reeds werd geïnvesteerd in onderzoek 
naar de netto-effectiviteit van een beleidsmaatregel, 
kan het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsana-
lyse een alternatief zijn voor de SKB. Het uitvoe-
ren van een kosteneffectiviteitsanalyse zal immers 
minder bewerkelijk zijn, al mag men een en ander 
ook weer niet onderschatten, omdat binnen een 
overheidscontext dikwijls wordt gewerkt met afwij-
kende kostenconcepten, die bovendien niet in het 
gevraagde detail zullen beschikbaar zijn. Overigens 
moet op basis van de literatuur worden vastgesteld 
dat kosteneffectiviteitsanalyses vooralsnog evenmin 
veel wordt toegepast.

Kosteneffectiviteitsanalyse

In een kosteneffectiviteitsanalyse wordt nagegaan 
welke maatregel of welk beleid een bepaald resul-
taat kan genereren tegen een minimale kost. Men 
gaat typisch voor twee of meer maatregelen na wat 
hun effectiviteit is, en hoeveel dit dan kost. Een van 
die twee maatregelen kan ook de bestaande toestand 
zijn (de status quo), waarbij dan de andere maatre-
gel betrekking heeft op een nieuwe benadering. De 
analyse levert dan een eenvoudig antwoord op de 
vraag of men deze nieuwe maatregel moet invoeren, 
of of dat men de toestand beter laat zoals ze is.
De resultaten kunnen worden uitgedrukt via de in-
crementele kosteneffectiviteitsverhouding, waarbij 
m staat voor de nieuwe maatregel en c voor de 
controletoestand (de status quo). Als K de (gemid-
delde) kost van een alternatief weergeeft, en E het 
netto-effect van iedere maatregel, wordt deze ver-
houding gegeven door:

R = (K
m
 – K

c
) /(E

m
 – E

c
)

Deze maatstaf, die vooral in de gezondheidseco-
nomie veel wordt gebruikt (geneesmiddel a versus 
geneesmiddel b), geeft dus de verhouding weer 

tussen enerzijds de verandering in de kosten door 
m te kiezen in plaats van c, en anderzijds de veran-
dering in de effecten.

Als de nieuwe interventie goedkoper en bovendien 
ook effectiever is dan de status quo, is deze maat-
staf niet echt nodig. Dan is dadelijk duidelijk welke 
keuze men moet maken. Als de nieuwe interventie 
echter duurder is dan de status quo, maar ook meer 
effectief, kan deze benadering wel interessant zijn. 
Dit geldt zeker als er verschillende interventies zijn 
waartussen men moet kiezen.

In wat volgt, werken we een voorbeeld uit waar 
er verschillende behandelingen mogelijk zijn, waar-
tussen beleidsmakers moeten kiezen.1 Naast de 
status quo (‘de basisdienstverlening’), zijn er nog 
een vijftal andere acties mogelijk, met verschillende 
prijskaartjes en verschillen in effectiviteit (bijvoor-
beeld een korte en een langere opleiding). Tabel 2 
geeft de verschillende maatregelen. De effectiviteit 
moet men hier zien als de netto-effectiviteit van de 
maatregel, bijvoorbeeld in termen van het aantal 
extra personen die werk vinden dankzij de maatre-
gel. Maatregel A kan onmiddellijk worden uitgeslo-
ten, want B is én goedkoper én effectiever.

Tabel 2.
Cijfervoorbeeld incrementele kosteneffectiviteitsver-
houding

Maatregel Kosten Effectiviteit

E 5 500 € 5

D 3 500 € 4

C 2 500 € 3

B 1 000 € 2

A 1 200 € 1,5

Status quo 500 € 1

De resterende maatregelen worden vervolgens ge-
rangschikt volgens hun netto-effect. Men kan dan 
de incrementele kosteneffectiviteitsratio berekenen, 
door voor iedere maatregel de naar effectiviteit net 
lager gerangschikte maatregel als controle te nemen.
Tabel 3 geeft de resultaten. Nu kan maatregel C 
worden uitgesloten. Voor C geldt dat de incremen-
tele kosteneffectiviteitsverhouding 1500€ bedraagt 
voor één eenheid effectiviteitswinst. Wanneer de 
beleidsmaker beslist dat een effectiviteitswinst van 
één eenheid inderdaad 1500 € waard is, dan nog 
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zal men nooit voor C kiezen omdat in dat geval 
maatregel D veel aantrekkelijker is. Bijgevolg kan 
ook maatregel C geschrapt worden.

Tabel 4 geeft dan weer welke alternatieven over-
blijven. Uiteindelijk moet de beleidsmaker beslis-
sen hoeveel hij of zij wil betalen voor een eenheid 
effectiviteitswinst. Als zelfs 500 € als te veel wordt 
beschouwd, zal alles bij het oude blijven en wordt 
geen enkele van de voorgestelde maatregelen ge-
implementeerd. Naarmate men meer wil betalen 
voor één eenheid, komen duurdere, maar dan ook 
effectievere maatregelen in aanmerking.

Vooraleer men deze maten kan berekenen, moet 
men natuurlijk in de eerste plaats beschikken over 
gegevens aangaande de effectiviteit en de kosten 
van iedere maatregel. Voor het in kaart brengen 
van de kosten kan men een beroep doen op de 
zogenaamde ingrediëntenmethode (Levin, 1995). 
De kosten van een interventie worden bepaald 
door de waarde te schatten van alle goederen en 
diensten die door de maatschappij moeten worden 
opgegeven om de interventie mogelijk te maken. 
Deze goederen en diensten worden de ingrediën-
ten van de interventie genoemd.

Goederen en diensten, of meer in het algemeen, 
resources, zijn meestal schaars: men zou er meer 
van kunnen gebruiken dan wat men beschikbaar 

heeft. Dat wil dan ook zeggen dat, wanneer men 
resources inzet voor een bepaalde interventie, er 
andere interventies zijn die men niet kan doen. Het 
is dan ook belangrijk om rekening te houden met 
de opportuniteitskost van een gemaakte keuze, die 
gelijk is aan de waarde van de beste alternatieve 
aanwending van deze resources.

De ingrediëntenmethode volgt een procedure met 
drie onderscheiden fases: (1) de ingrediënten moe-
ten worden geïdentificeerd; (2) de waarde van de 
ingrediënten moet worden bepaald, evenals de glo-
bale kost van de interventie; (3) de kosten moeten 
vervolgens worden geanalyseerd via een geschikt 
beslissingsgeoriënteerd kader.

Fase 1 komt ook voor bij een SKB, althans wat be-
treft het kostengedeelte. In tegenstelling tot een SKB, 
zal men bij een kosteneffectiviteitsanalyse meestal 
slechts met één partij rekening houden, in ons ge-
val de overheid die de interventie betaalt. Fase 2 
is wellicht de meest bewerkelijke. Waar mogelijk 
hanteert men de gewone marktprijs van de ingre-
diënten (die in principe de opportuniteitskost weer-
spiegelt). Voor materialen en diensten die gewoon 
op de markt worden aangekocht, kan in principe de 
marktprijs bekend zijn. Een probleem is wel dat de 
overheidsboekhouding meestal niet geschikt is om 
dit soort van informatie aan te leveren, omdat ge-
maakte kosten niet aan concrete activiteiten kunnen 

Tabel 3.
Cijfervoorbeeld incrementele kosteneffectiviteitsverhouding (vervolg)

Maatregel Kosten Effectiviteit Incrementele kosteneffectiviteitsverhouding

E 5 500 € 5 2 000

D 3 500 € 4 1 000

C 2 500 € 3 1 500

B 1 000 € 2 500

Status quo 500 € 1 _

Tabel 4.
Cijfervoorbeeld incrementele kosteneffectiviteitsverhouding (vervolg)

Maatregel Kosten Effectiviteit Incrementele kosteneffectiviteitsverhouding

E 5 500 € 5 2 000

D 3 500 € 4 1 250

B 1 000 € 2 500

Status quo 50 000 € 1 _
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worden toegewezen. Voor directe kosten (bijvoor-
beeld kost van personeel dat rechtstreeks bij de acti-
viteit is betrokken, zoals docenten bij een opleiding) 
en materialen is een dergelijke toewijzing boven-
dien meestal gemakkelijker dan voor indirecte kos-
ten, terwijl net die laatste kosten relatief aan belang 
winnen. De recente aandacht voor de introductie 
bij de overheid van boekhoudsystemen gericht op 
activity-based costing zouden hier op termijn soelaas 
kunnen bieden, al wordt dan ook weer aangegeven 
dat dergelijke systemen duur en complex zijn. Voor 
fase 3 verwijst Levin dan naar de nood aan een ge-
schikt beslissingsgeoriënteerd kader. Het hierboven 
voorgestelde kader van de incrementele kostenef-
fectiviteitsverhouding kan hier duidelijk dienst doen.

Conclusie

In Vlaanderen worden aanzienlijke middelen be-
steed aan het activerend arbeidsmarktbeleid. Het is 
dan ook belangrijk om na te gaan of deze middelen 
goed worden besteed. Daarbij is het van belang om 
na te gaan of de geïnvesteerde middelen tot een 
positief rendement leiden, en of er geen alternatie-
ve bestedingen zijn die voor een hoger rendement 
zouden kunnen zorgen.

Het is daarom in eerste instantie noodzakelijk om 
regelmatig na te gaan wat de netto-effectiviteit is 
van diverse activerende maatregelen bij verschil-
lende doelgroepen. In de tweede plaats moet men 
nagaan hoeveel het kostte om dit netto-effect te re-
aliseren. Dit kan men doen door het uitvoeren van 
een sociale kosten-batenanalyse, of, wanneer men 
enkel wil rekening houden met de kostenkant, een 
kosten-effectiviteitsanalyse.

De resultaten van dergelijke analyses leveren een 
belangrijke input voor de vormgeving van het toe-
komstig arbeidsmarktbeleid. Ze kunnen aangeven 
of een bepaalde nieuwe maatregel al dan niet moet 
worden opgestart, of bestaande maatregelen even-
tueel moeten worden beperkt in omvang of zelfs 
volledig moeten worden afgevoerd, of dat ze juist 
uitgebreid moeten worden. Deze analyses kunnen 
ons leren dat bepaalde maatregelen meer rende-
ment opleveren als men ze inzet voor bepaalde 
doelgroepen, en juist minder rendabel zijn als men 
ze richt op andere doelgroepen. Informatie over de 
effectiviteit en de kosteneffectiviteit vormen met 

andere woorden een belangrijk instrument wan-
neer men de beschikbare middelen doeltreffender 
en efficiënter wil inzetten.

Naast het leveren van informatie die kan helpen 
bij beslissingen over het stopzetten of verderzetten 
van maatregelen, kan een SKB ook nog op een 
aantal bijkomende vlakken een bijdrage leveren 
aan het beleid (Smith, 2009):
 – Het uitvoeren van een SKB kan aanzetten tot 
een groter bewustzijn van de diverse gevolgen 
van de maatregel voor verschillende partijen (bij-
voorbeeld grote positieve effecten op crimineel 
gedrag bij bepaalde arbeidsmarktprogramma’s 
voor jongeren), en tot een groter bewustzijn van 
de impact van evenwichtseffecten (substitutie, 
verdringing, dead weight), die in de beleidsprak-
tijk dikwijls wat onderbelicht blijven, ook omdat 
het zo moeilijk is om er een getal op te plakken.

 – Het uitvoeren van een SKB kan ook de aandacht 
vestigen op de (eventuele) lange termijn impact 
van bepaalde programma’s. In de meeste effec-
tiviteitsanalyses wordt vooral de impact op korte 
termijn, gedurende één of twee jaar na deelname, 
bekeken. Wanneer men die effectiviteitsstudie in-
bedt in een SKB, komt bijna automatisch de vraag 
bovendrijven hoe het gesteld is met de evolutie 
van de effecten op een langere termijn. Dit is niet 
onbelangrijk omdat uit de literatuur blijkt dat som-
mige programma’s inderdaad effecten hebben op 
langere termijn, en dat bij andere programma’s de 
effecten zich pas manifesteren na verloop van tijd.

Tot nog toe wordt dit soort van instrumenten slechts 
in beperkte mate toegepast in het arbeidsmarktbe-
leid. Dit geldt ook voor de kosteneffectiviteitsana-
lyse, die nochtans minder eisen oplegt wat betreft 
de benodigde informatie. Een van de belangrijke 
obstakels is het feit dat het dikwijls moeilijk is om 
kosten correct toe te wijzen aan individuele acties, 
zodat men slechts een benaderende inschatting kan 
maken van de kosten van een concrete arbeids-
marktmaatregel. Het valt aan te bevelen dat hier 
meer aandacht aan wordt besteed, zodat op termijn 
beleidsbeslissingen onder meer kunnen worden 
gebaseerd op een adequatere inschatting van de 
kostprijs van de verschillende beleidsalternatieven.

Joost Bollens
HIVA – KU Leuven
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Noot
1. Het voorbeeld komt uit http://www.herc.research.va.gov/

resources/faq_a01.asp.
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