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In 2005 lanceerde de Vlaamse overheid voor de eerste maal een 

oproep voor het uitbesteden van 5000 verplichte begeleidings- 

en opleidingstrajecten voor langdurig werklozen aan private 

for-profit- en non-profitorganisaties (FPO’s en NPO’s): de zoge-

naamde ‘proeftuin trajecttendering’. Dit onderzoek evalueert het 

effect van deze uitbesteding. We vinden dat trajectdeelname de 

werkloosheidsduur zeer sterk doet afnemen, maar dat ze tege-

lijk de duur van de tewerkstelling inkort en de kans op inactivi-

teit verhoogt. In vergelijking met de publieke dienstverlener (de 

VDAB) verhogen FPO’s licht, maar significant, de kans op een 

overgang naar werk zonder dat transities naar inactiviteit of 

de tewerkstellingsduur statistisch significant worden beïnvloed. 

FPO’s presteren daarentegen niet significant beter dan NPO’s. 

Omdat FPO’s tegelijkertijd de goedkoopste dienstverleners wa-

ren, concluderen we dat de FPO’s de meest efficiënte dienstver-

lener van de drie waren. Dit impliceert echter niet dat uitbe-

steding aan private dienstverleners de efficiëntie zou verhogen. 

Indien er rekening wordt gehouden met de organisatiekosten van 

een openbare uitbesteding, dan zijn de voordelen niet meer dui-

delijk.

Traditioneel ging de economische 
theorie ervan uit dat bij marktfa-
len de overheid in de plaats moest 
treden van de private sector door 
zelf goederen en diensten aan te 
bieden. Met de val van het com-
munisme en de grote budgettaire 
tekorten in vele OESO-landen 
op het einde van de jaren tach-
tig kwam echter een einde aan 
dit paradigma. De theorie van 
het overheidsfalen ontwikkelde 
zich en overheden trachtten in 
toenemende mate meer markt-
werking en bedrijfseconomische 
principes te introduceren (Schlei-
fer, 1998; Sørensen, 2014). In lijn 
van deze ontwikkelingen hebben 
publieke tewerkstellingsdiensten 
in OESO-landen sinds het einde 
van de jaren negentig geleidelijk 
aan meer en meer diensten uitbe-
steed aan de private sector (Finn, 
2011). Het is in het kader van 
deze internationale tendens dat 
de Vlaamse Regering in 2005 voor 
het eerst aan de Vlaamse Dienst 
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voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) de opdracht gaf 
om in de zogenaamde ‘proeftuin trajecttendering’ 
de begeleiding en opleiding van werklozen open-
baar uit te besteden aan private organisaties. Dit 
experiment beoogde tegelijkertijd de capaciteit van 
de VDAB en de efficiëntie van de begeleiding en 
opleiding van werklozen te verhogen. In deze stu-
die onderzoeken we in de eerst plaats deze laatste 
doelstelling, namelijk of private organisaties inder-
daad een meer kwaliteitsvolle dienstverlening voor 
minder geld konden leveren.

Volgens Hart, Schleifer en Vishny (1997) is de 
economische rationaliteit van het privatiseren van 
overheidsdiensten fundamenteel verbonden aan de 
onmogelijkheid om ‘volledige’ contracten te sluiten, 
dit wil zeggen contracten die stipuleren wie bij de 
levering van een goed of dienst de gevolgen draagt 
voor onvoorziene gebeurtenissen die de kosten 
of baten van de levering beïnvloeden. In werke-
lijkheid bepaalt het contract enkel welke partij bij 
zulke gebeurtenissen moet instaan voor de kosten 
of kan genieten van het mogelijke ‘residuele voor-
deel’. De partij die het risico van deze onvoorziene 
omstandigheden draagt, wordt er zo toe aangezet 
om zoveel mogelijk de kosten te drukken en de 
efficiëntie op te drijven. Bij privatisering of uitbeste-
ding van een overheidsdienst verwerft de externe 
dienstverlener dit residueel voordeel en de hiermee 
verbonden stimulansen om de efficiëntie te verho-
gen. Indien de overheid deze dienst echter in huis 
blijft aanbieden, dan kan ze dit residueel voordeel 
niet overdragen aan de interne dienstverlener, om-
dat deze in loondienst tegen een vaste vergoeding 
werkt. Hierdoor heeft de interne dienstverlener 
minder prikkels om efficiënt te werken dan een ex-
tern privaat bedrijf.

In de mate dat het niet mogelijk is om de kwaliteit 
van de dienstverlening vooraf contractueel vast te 
leggen, bestaat er echter het gevaar dat bij privatise-
ring de prikkel om de kosten te drukken ten koste 
gaat van de kwaliteit van de geleverde diensten. Dit 
probleem stelt zich voornamelijk indien de kwali-
teit van de dienstverlening moeilijk te meten valt. 
Dit geldt zeker voor de dienstverlening die we in 
dit onderzoek onder de loep nemen. De kwaliteit 
van begeleiding en opleiding van werkzoekenden 
hangt af van de mate waarin deze erin slaagt om 
de overgang te versnellen naar een duurzame en 
kwaliteitsvolle tewerkstelling. Het is niet eenvoudig 

om dit vast te stellen. We kunnen immers niet een-
voudig waarnemen hoe snel een werkzoekende zo 
een baan gevonden zou hebben, of hoe duurzaam 
en kwaliteitsvol die zou zijn indien deze werkzoe-
kende niet aan de begeleiding of opleiding had 
deelgenomen. Hiervoor dienen we op een zorgvul-
dige wijze een controlegroep van werkzoekenden 
te construeren, die gemiddeld genomen dezelfde 
waargenomen en niet-waargenomen kenmerken 
heeft als de groep die de begeleiding of opleiding 
volgde, en vervolgens de uitkomsten van deze 
twee groepen met elkaar vergelijken. In dit onder-
zoek reiken we een methode aan om dit te doen. 
Het is echter duidelijk dat deze methode veel te 
complex is om hierop de vergoeding van de ex-
terne dienstverleners in de praktijk contractueel op 
te baseren. Bij de beleidsaanbevelingen komen we 
hierop terug en stellen we een veel eenvoudigere 
vergoedingsbasis voor.

Niettemin kan het uitbesteden van publieke dienst-
verlening wenselijk blijven, zelfs wanneer we de 
kwaliteit moeilijk kunnen meten (Schleifer, 1998). 
Vooreerst, indien consumenten de kwaliteit van de 
dienstverlening wel makkelijk kunnen beoorde-
len, dan zouden we de keuze van de dienstver-
lener kunnen overlaten aan de consument en dan 
kan de concurrentie tussen private (en publieke) 
dienstverleners ervoor zorgen dat de efficiëntie niet 
ten koste van de kwaliteit gaat. Dit is echter geen 
oplossing voor de uitbesteding van tewerkstellings-
diensten. Werklozen die een begeleiding of een 
opleiding volgen, zijn immers niet beter in staat om 
de kwaliteit te beoordelen dan de interne dienst-
verlener. De volgende twee opties zijn wel moge-
lijke oplossingen. Wanneer de diensten herhaal-
delijk over een lange periode geleverd worden en 
het eenvoudiger is om de kwaliteit van de dienst-
verlening over zo een lange periode te evalueren, 
dan kan de motivatie om een goede reputatie op 
te bouwen met het oog op de verwerving van toe-
komstige contracten volstaan om een goede kwa-
liteit te garanderen. Voor sociale dienstverlening is 
een andere oplossing mogelijk. Men zou de kwa-
liteit voor zulke dienstverlening kunnen garande-
ren door enkel non-profitorganisaties te laten mee-
dingen aan de uitbesteding. De werknemers van 
zulke organisaties zouden immers een ‘intrinsieke’ 
motivatie hebben om voor zulke sociale dienstver-
lening kwaliteit te leveren (Besley & Ghatak, 2005; 
Gregg, Grout, Ratcliffe, Smith, & Windmeijer, 2011). 
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Bij commerciële organisaties zou het winstmotief 
deze intrinsieke motivatie verdringen (Bénabou & 
Tirole, 2006; Bowles & Polanía-Reyes, 2012; Frey, 
1997; Frey & Jeger, 2001; Kreps, 1997). Zelfs indien 
non-profitorganisaties geen winst mogen uitkeren 
(Hansmann, 1980), zouden ze toch nog meer prik-
kels hebben om kosten te drukken dan een over-
heidsdienst, omdat die laatste in tegenstelling tot 
de eerste niet failliet kan gaan en aan meer bureau-
cratische regelgeving onderhevig is (Stiglitz, 1994).

Het unieke aan de hogervermelde proeftuin traject-
tendering is dat binnen deze proeftuin de begelei-
ding en opleiding van werkzoekenden aan zowel 
commerciële als non-profitorganisaties uitbesteed 
werden. Dit biedt een unieke gelegenheid om de 
hypothese te toetsen of het winstmotief de intrin-
sieke motivatie om kwaliteit te leveren, verdringt. 
Dit is dan ook, naast de vraag of het uitbesteden 
van deze diensten aan de private (profit of non-
profit) sector betere resultaten oplevert dan ze over 
te laten aan de interne publieke dienstverlener (met 
name de VDAB), de tweede essentiële doelstelling 
van dit onderzoek. Tot slot laat de studie ook toe 
om na te gaan of deze verplichte begeleiding en 
opleiding van langdurig werklozen, ongeacht de 
organisatie die deze diensten aanbiedt, al dan niet 
positieve effecten sorteert op de transitie naar werk 
en de duurzaamheid van deze tewerkstelling, dan 
wel dat ze enkel de uitstroom naar inactiviteit be-
vordert - in welk geval het beter zou zijn om de 
werklozen op eigen kracht werk te laten zoeken.

Bestaand onderzoek

Op basis van een literatuurstudie besluiten Anders-
son en Jordahl (2011) dat de uitbesteding van dien-
sten waarvoor de kwaliteit eenvoudig te meten is 
(bijvoorbeeld voor vuilnisophaling) over het alge-
meen kosten bespaart, zonder dat dit ten koste gaat 
van de kwaliteit. Voor diensten waarvoor die kwali-
teit moeilijker te meten valt, zoals voor gevangenis-
sen of residentiële jeugdzorg, zijn de bevindingen 
echter gemengd. Voor de uitbesteding van tewerk-
stellingsdiensten vindt recent onderzoek zelfs geen 
enkel positief resultaat.1 Winterhager (2006), en 
Bernhart en Wolff (2008) gebruikten niet-experi-
mentele methoden om de effectiviteit van uitbeste-
ding aan de private sector van tewerkstellingsdien-
sten voor werkzoekenden in Duitsland te evalueren. 

Zij concludeerden dat private organisaties over het 
algemeen minder goede tewerkstellingsresultaten 
realiseerden dan de publieke tewerkstellingsdienst. 
Recent experimenteel onderzoek, waarbij voor de 
vergelijkbaarheid test- en controlegroepen lukraak 
door het lot worden toegewezen, leidt tot gelijkaar-
dige resultaten.2 Bennmarker, Grönqvist en Öckert 
(2013), en Laun en Toursie (2014) vinden in Zwe-
den geen statistisch significant verschil tussen de 
uitkomsten van private en publieke dienstverlening 
voor, respectievelijk, werklozen en langdurig zie-
ken. Krug en Stephan (2013) rapporteren eveneens 
dat in Duitsland voor de intensieve begeleiding van 
moeilijk te plaatsen werklozen de overheidsdienst 
minstens zo goed presteert als private organisaties. 
In heel recent onderzoek rapporteren Rehwald, Ro-
sholm en Svarer (2015) de bevindingen van expe-
rimenteel onderzoek over de relatieve effectiviteit 
van private en publieke tewerkstellingsdiensten 
voor hooggeschoolde werklozen in Denemarken. 
Deze studie concludeert dat beide dienstverleners 
even goede resultaten boeken, zowel op vlak van 
tewerkstellingsresultaten als op dat van kosten. 
Tot slot, in een invloedrijk artikel tonen Behaghel, 
Crépon en Gurgand (2014) aan dat in Frankrijk de 
overheidsdienst via de begeleiding van personen 
met een risico op langdurige werkloosheid de te-
werkstellingskans dubbel zoveel deed toenemen 
als private bedrijven waaraan deze begeleiding 
werd uitbesteed. De auteurs wijten deze bevindin-
gen aan twee oorzaken. In de eerste plaats zou de 
lagere effectiviteit van de private sector een gevolg 
zijn van onvolmaaktheden in de resultaatscontrac-
ten. Deze contracten belonen private dienstverle-
ners voor elke gerealiseerde overgang naar werk. 
Dit zet deze dienstverleners ertoe aan om aan 
werklozen met de hoogste tewerkstellingskansen 
weinig of geen begeleiding aan te bieden, omdat 
deze individuen de plaatsingsresultaten ook zonder 
enige ondersteuning kunnen behalen. In de lite-
ratuur noemt men dit het ‘parkeren’ van klanten 
(Koning & Heinrich, 2013). Een andere verklaring 
voor de minder goede prestaties van de private on-
dernemingen is hun gebrek aan ervaring.

Deze studies vermeldden meestal niet of de private 
dienstverlener een for-profit- dan wel een non-pro-
fitbedrijf was, en wanneer dit wel vermeld werd, 
dan was de meerderheid commercieel. Er bestaat 
slechts weinig onderzoek dat de relatieve prestaties 
van commerciële met die van non-profitorganisaties 
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vergelijkt. Koning, Noailly en Visser (2007) vatten 
deze literatuur met betrekking tot sociale diensten 
(ziekenhuizen, kinderopvang en tewerkstellings-
diensten) samen. Zij concluderen dat de effectiviteit 
van de dienstverlening tussen deze organisaties niet 
veel van elkaar verschilt. Voor tewerkstellingsdien-
sten vinden ze gemengde resultaten, maar deze 
dienen met de nodige voorzichtigheid geïnterpre-
teerd te worden, omdat ze niet corrigeerden voor 
niet-waarneembare verschillen (zoals motivatie of 
gezondheid) in de samenstelling van de cliënten-
populaties van deze twee organisatietypes.

Het voorwerp van dit onderzoek

Sinds februari 2004 versterkte de VDAB zijn ‘slui-
tende aanpak’. Het bood aan langdurige werklo-
zen een intensieve begeleiding bij het zoeken naar 
werk of, zo nodig, een opleiding aan. Het betrof 
een groep van langdurig werklozen die gedurende 
de laatste twee jaar geen begeleiding ontvangen 
hadden en die, mits een adequate ondersteuning, 
inzetbaar zouden zijn op de arbeidsmarkt. Deze zo-
genaamde ’curatieve groep’ was tegelijkertijd vanaf 
juni van datzelfde jaar de doelgroep waarvoor de 
federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 
de opvolging van hun zoekgedrag instelde. In deze 
opvolging nodigde de RVA langdurig werklozen op 
regelmatige tijdstippen uit voor een gesprek waar-
op zij moesten aantonen dat ze wel degelijk op 
zoek waren naar werk en, indien ze dit niet waren, 
werden zij gesanctioneerd (Cockx & Dejemeppe, 
2012). Door aan deze curatieve groep eerst een 
aantal tewerkstellingsdiensten aan te bieden, be-
oogde de VDAB de repressieve aanpak van de RVA 
aan te vullen met een aanbod van begeleiding. Dit 
neemt niet weg dat indien de langdurig werkloze 
het dienstverleningsaanbod van de VDAB wei-
gerde, deze laatste deze weigering meldde aan de 
RVA, die dan een sanctie kon opleggen.

Om de capaciteit te kunnen opdrijven, lanceerde 
de Vlaamse overheid in 2005 de ‘proeftuin traject-
tendering’ waarin bovengenoemde diensten uitbe-
steed werden aan private for-profit- en non-profi-
torganisaties. Op die manier stonden deze externe 
organisaties tussen 1 januari 2006 en 31 december 
2009 naast de VDAB in voor de begeleiding van 
6000 werklozen. In dit onderzoek evalueren we 
gelijktijdig de relatieve prestaties van deze drie 

dienstverleningstypes: publieke, private for-profit- 
en private non-profit.

Om een aantal statistische vertekeningen te ver-
mijden, werd niet de volledige populatie weerhou-
den,3 maar de analyse beperkt tot een steekproef 
van 16 157 langdurige werklozen tussen de 25 en 
50 jaar oud die de VDAB tussen 1 maart 2005 en 
31 maart 2007 selecteerde (‘labelde’), omdat ze op 
dat moment aan de criteria van de curatieve groep 
voldeden. Dat wil zeggen dat ze op dat moment (1) 
uitkeringsgerechtigd waren, (2) minstens 21 maan-
den ingeschreven waren als werkzoekende en (3) 
gedurende de laatste twee jaar geen begeleiding of 
opleiding van de VDAB aangeboden hadden ge-
kregen. Deze steekproef bestaat uit 1981 individu-
en voor wie de begeleiding werd uitbesteed aan de 
private sector (1167 aan commerciële organisaties 
en 814 aan non-profitorganisaties), 8840 individuen 
aan wie de VDAB zelf een traject aanbood en 5336 
werklozen die de werkloosheid verlaten hadden 
vooraleer ze een traject aangeboden kregen.

Methode

In de analyse maken we gebruik van een transitie-
model dat de overgangen beschrijft van een gela-
belde werkloze naar behandeling (begeleiding of 
opleiding door de VDAB of een private dienstverle-
ner), naar inactiviteit, naar werk en terug naar werk-
loosheid (enkel voor de groep die werk gevonden 
had). We volgen met dit model dus elke werkloze 
in de steekproef vanaf het moment dat zij door de 
VDAB gelabeld wordt, tot de uitstroom naar inac-
tiviteit, de terugstroom naar werkloosheid na het 
vinden van werk of het einde van de observatiepe-
riode (eind mei 2011). Middels het transitiemodel 
schatten we de effecten van alle mogelijke determi-
nanten van deze transities: geobserveerde kenmer-
ken van het individu, zoals geslacht, leeftijd en on-
derwijsniveau, niet-waargenomen vaste kenmerken 
van het individu, het werkloosheidsbureau waarbij 
het individu zich als werkzoekende inschreef, de 
maandelijkse provinciale werkloosheidsgraad als 
tijdsveranderlijke determinant en ten slotte indicato-
ren die aangeven wanneer de werkloze een behan-
deling onderging, waarbij de aard van de dienstver-
lener (publiek, commercieel of non-profit) expliciet 
gespecifieerd wordt. Op basis van deze geschatte 
effecten kunnen we dan met simulaties het effect 
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meten van de verschillende behandelingen op ge-
kozen uitkomsten (zoals de werkloosheids- en te-
werkstellingsduur en de bestemming bij uitstroom, 
dat wil zeggen werk of inactiviteit). We doen dit 
door op basis van het model voor elk behandeld in-
dividu de hogergenoemde transities te voorspellen, 
eenmaal onder veronderstelling dat het individu 
behandeld werd en eenmaal zonder deze behande-
ling (of behandeld door een andere dienstverlener). 
We meten dan het effect van de respectievelijke be-
handelingen (publiek, commercieel of non-profit) 
door het verschil te nemen tussen deze voorspellin-
gen. Om vertrouwen te krijgen in deze benadering, 
gaan we eerst na of het model in staat is om de 
werkelijk gerealiseerde overgangen te voorspellen. 
Dat blijkt het geval te zijn.

Resultaten

Het globale effect van trajectdeelname

We vinden dat trajectdeelname, ongeacht de aard 
van de dienstverlener, de werkloosheidsduur met 
gemiddeld twintig maanden inkort, maar deelname 
doet tegelijkertijd diegenen die werk vonden gemid-
deld vijf maanden sneller hervallen in de werkloos-
heid.4 Dit zijn zeer grote effecten, maar ze moeten 
gezien worden in het licht van de aard van de doel-
groep en van de verplichte deelname. De doelgroep 
zijn langdurig werklozen, die het contact met de 
VDAB verloren waren. Deze werklozen slagen er 
nog nauwelijks in om op eigen kracht een baan 
te vinden. Op basis van ons model vinden we dat 
één (vijf) jaar na de start van het begeleidingstraject 
slechts 8,8% (27,7%) van hen niet meer werkloos zou 
geweest zijn zonder begeleiding. De mediaanduur 
van deze groep valt buiten de waarnemingsperiode 
van ons onderzoek, maar op basis van extrapolaties, 
zou die meer dan zestig jaar (!) bedragen. Niette-
genstaande de onbevattelijkheid van deze extrapola-
tie, geeft ze wel aan dat in verhouding hiermee een 
inkorting van de werkloosheidsperiode met twintig 
maanden gering is. In een recente meta-analyse to-
nen Card, Kluve en Weber (2015) trouwens aan dat 
(verplichte) begeleiding van het zoeken naar werk 
het best werkt voor achtergestelde groepen. Boven-
dien is het gemeten effect niet louter het gevolg van 
de trajectdeelname per se, maar ook gedeeltelijk van 
de verplichting om deel te nemen. Zowel de VDAB 
als de externe dienstverleners kunnen onwillige 

werklozen doorverwijzen naar de RVA, die op zijn 
beurt een sanctie kan instellen. De (dreiging van) 
zo een sanctie kan ook de uitstroom uit werkloos-
heid bewerkstelligen. Dit is compatibel met inter-
nationaal onderzoek5 en ook met onze bevinding 
dat ongeveer de helft van de verhoogde uitstroom 
uit werkloosheid niet naar werk is, maar naar inac-
tiviteit.6 Dit laatste is echter een hypothese, omdat 
onze data geen informatie bevatten over de mate 
van doorverwijzing en sancties door de RVA.

Deelname verkort niet alleen de werkloosheids-
periode. Zij die werk vonden dankzij trajectdeel-
name verliezen dit werk ook vijf maanden sneller 
dan wanneer ze dit werk zonder deelname aan het 
programma (en dus volledig op eigen kracht) ge-
vonden hadden. De kwaliteit van de job match lijdt 
dus onder de verplichte deelname aan deze trajec-
ten.7 We onderzochten welk van deze twee effecten 
(verkorting van de werkloosheidsduur en verkor-
ting van het hervallen in werkloosheid) domineert. 
Hiervoor vergeleken we in onze simulaties het tijds-
aandeel dat een deelnemer gedurende de eerste 
volledige cyclus van werkloosheid en werk tewerk-
gesteld was. Hieruit blijkt dat het eerste effect het 
tweede domineert. Het tijdsaandeel van tewerkstel-
ling verhoogt immers met 29 procentpunten.

For-profit, non-profit of publieke 
dienstverlening?

In tegenstelling tot hogervermeld internationaal on-
derzoek dat geen of een negatieve impact vindt van 
de uitbesteding van publieke tewerkstellingsdien-
sten aan private (commerciële of niet-commerciële) 
organisaties op de tewerkstellingskans, toont ons 
onderzoek aan dat, in vergelijking met de publieke 
overheidsdienst, private commerciële organisaties 
erin slagen om langdurig werklozen gemiddeld 
1,6 maanden sneller aan werk te krijgen en om, 
voor diegenen die werk vonden, het hervallen in 
de werkloosheid gemiddeld met 1,4 maanden te 
vertragen. Hierdoor verhoogt het aandeel gewerkte 
tijd in de eerste werkloosheids-werkcyclus met 4 
procentpunten. Begeleiding of opleiding door pri-
vate commerciële organisaties verhoogt ook de 
kans om inactief te worden, maar dit effect is niet 
significant op het 5%-significantieniveau.
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We vinden ook dat commerciële organisaties iets 
beter presteren dan non-profitorganisaties, maar 
het verschil is steeds kleiner dan dat met de over-
heidsdienst en nooit statistisch significant verschil-
lend van nul: gemiddeld vinden cliënten van com-
merciële organisaties 0,8 maanden sneller werk dan 
cliënten van non-profitorganisaties en blijven ze 2 
maanden langer aan het werk. Samen verhoogt 
dit het aandeel van de tewerkgestelde tijd met 3 
procentpunten. Dit laatste effect nadert statistische 
significantie op het 5%-niveau. De uitstroom naar 
inactiviteit verschilt niet tussen commerciële en 
non-profitorganisaties.

Zelfs al verschillen de besproken effecten niet 
erg veel tussen beide private dienstverleners, dan 
nog mogen we stellen dat commerciële organisa-
ties meer waar voor geld leverden, aangezien hun 
eenheidsprijs (zonder btw) gemiddeld 5,9% lager 
was dan deze van de VDAB en 11,6% lager dan 
die van de non-profitorganisaties. Dit prijsverschil 
is nog groter indien we er rekening mee houden 
dat de werkelijke betaling gelinkt was aan de ge-
realiseerde prestaties in termen van plaatsingskans 
in de zesde, zevende en achtste maand na de be-
eindiging van het traject. Omdat het merendeel van 
de externe organisaties de vooropgestelde norm 
niet hebben gehaald,8 is de effectief uitbetaalde 
eenheidsprijs per traject lager dan de voornoemde, 
die enkel zou uitbetaald worden indien de norm 
gehaald was. Op basis van deze prijs waren com-
merciële organisaties zelfs gemiddeld 11,2% en 
14,4% goedkoper, respectievelijk dan de VDAB en 
de non-profitorganisaties. Deze cijfers betekenen 
tegelijk dat non-profitorganisaties duurder waren 
zonder dat ze significant beter presteerden dan de 
VDAB. Voor hen valt de vergelijking dus het minst 
gunstig uit.

Bij de prijsvergelijking tussen de private dienstver-
leners en de VDAB is echter enige voorzichtigheid 
geboden. We gebruiken als eenheidsprijs voor de 
dienstverlening van de VDAB deze die in de aan-
besteding werd gerapporteerd. Deze prijs is een 
schatting van de kosten op basis van ongeveer 5000 
vergelijkbare curatieve trajecten die in 2003 en 2004 
werden beëindigd. De werkelijke kosten kunnen 
hiervan afwijken. Deze kostenraming was evenwel 
de beste die de VDAB ons kon bezorgen. Onze 
conclusie dat de commerciële organisaties efficiën-
ter waren dan de VDAB blijft dus enkel overeind in 

de mate dat de werkelijke kost niet veel (minstens 
11,2%) lager was dan de gerapporteerde. Dit heeft 
echter geen enkele invloed op onze conclusie dat 
for-profitorganisaties efficiënter waren dan non-
profitorganisaties.

Verklaringen

Hoe kunnen we verklaren dat commerciële orga-
nisaties het beter doen dan private en publieke 
non-profitorganisaties? Dit lijkt niet de stroken met 
hogervermeld bestaand onderzoek. Hierin vond 
men dat de publieke tewerkstellingsdienst het 
nooit slechter en in één onderzoek zelfs significant 
beter deed dan private organisaties waaraan de 
dienstverlening werd uitbesteed. In dat onderzoek 
kon men evenwel het onderscheid tussen private 
commerciële en non-profitorganisaties niet maken. 
In ander, meer algemeen onderzoek, werd echter 
aangetoond dat non-profitorganisaties voor dienst-
verlening met sociale doelen meer aandacht beste-
den aan kwaliteit dan commerciële organisaties: de 
commerciële doelstelling om winst te maken ver-
dringt de sociale doelstelling. Het verschaffen van 
begeleiding en opleiding aan langdurig werklozen 
die al minstens twee jaar werden uitgesloten van 
enige ondersteuning heeft ongetwijfeld een sociaal 
doel. Waarom presteren commerciële organisaties 
in de proeftuin trajecttendering dan toch beter dan 
de non-profitorganisaties9?

Een eerste mogelijke verklaring is te vinden in an-
der recent internationaal onderzoek. Op basis van 
experimentele analyses concluderen Ashraf, Ban-
diera en Kelsey (2014) en Ashraf, Bandiera en Lee 
(2015) dat, zelfs wanneer een (profit- of non-profit) 
organisatie een sociale doelstelling nastreeft, zoals 
het leveren van begeleiding en opleiding voor lang-
durige werklozen, materiële stimulansen (1) werk-
nemers en hun managers kunnen motiveren om 
beter te presteren en (2) het mogelijk maken om 
meer getalenteerde werknemers aan te trekken die 
ook goed presteren in de sociale dimensie waar-
voor ze geen specifieke stimulansen ontvangen. 
Dit betekent dat de winstdoelstelling niet in strijd 
hoeft te zijn met de sociale doelstelling, maar dat ze 
elkaar kunnen aanvullen.10 Een tweede verklaring 
is dat de commerciële organisaties er meer belang 
bij hebben om een goede reputatie op te bouwen. 
In tegenstelling tot de non-profitorganisaties, die al 
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jaren samenwerkten met de VDAB, waren de com-
merciële organisaties immers nieuwe deelnemers in 
de markt. De onderzochte openbare aanbesteding 
was aangekondigd als de eerste in een reeks, zodat 
de commerciële organisaties er konden vanuit gaan 
dat, indien ze goed zouden presteren in deze eerste 
aanbesteding, ze meer kansen zouden krijgen om 
in de volgende weerhouden te worden. Ten derde, 
de commerciële organisaties waren allemaal groter 
dan de non-profitorganisaties. Dit betekende dat ze 
meer van schaalvoordelen konden genieten. Com-
merciële organisaties maakten daarenboven ook 
gebruik van een goedkopere begeleidingstechno-
logie. Veel meer dan non-profitorganisaties boden 
ze begeleiding aan in groep. Deze technologie was 
blijkbaar tegelijk efficiënter dan de individuele be-
geleiding die non-profitorganisaties aanboden.

In de hogervermelde Franse studie was misbruik 
van de resultaatsfinanciering een belangrijke verkla-
ring voor de minder goede prestaties van de private 
sector in vergelijking met die van de overheids-
dienst: de cliënten die op eigen kracht werk kon-
den vinden, werden ‘geparkeerd’, dit wil zeggen dat 
de dienstverlening voor deze groep minimaal werd 
gehouden, zodat meer dienstverlening op de zwak-
kere cliënten kon ingezet worden. Omdat de bege-
leiding voor zwakkere cliënten minder opleverde 
dan voor de eerstgenoemde groep, en omdat de 
overheidsdienst de betere cliënten niet parkeerde, 
kon de overheidsdienst er betere resultaten voorleg-
gen dan de private sector. Zelfs indien in de Vlaam-
se uitbesteding de financiering minder resultaats-
gericht was dan de bestudeerde aanbestedingen in 
het buitenland,11 suggereert onze analyse dat ook 
in Vlaanderen de private commerciële en non-pro-
fitorganisaties hun beste cliënten parkeerden.12 Het 
verschil is evenwel dat in Vlaanderen dit opportu-
nistisch gedrag van de private dienstverleners geen 
negatieve impact gehad heeft op de effectiviteit van 
hun dienstverlening. Integendeel, aangezien de be-
geleiding en opleiding van de minst inzetbare lang-
durig werklozen de uitstroomkans naar werk het 
meest verhoogde, heeft dit gedrag de effectiviteit 
van de private dienstverlening eerder versterkt.

Beleidsimplicaties

We vonden dat het begeleiden van werklozen glo-
baal, ongeacht de organisatie die deze begeleiding 

voor haar rekening nam, de uitstroom naar werk 
substantieel kan verhogen. Tegelijkertijd lijkt de in-
terventie echter te leiden naar substantieel minder 
duurzame jobs. Het eerste effect domineert echter 
het tweede, zodat de trajectdeelnemer gemiddeld 
meer tijd in tewerkstelling doorbrengt dan in het 
geval hij of zij niet had deelgenomen. De traject-
deelname was nochtans niet onverdeeld succesvol. 
De helft van de overgangen die uit trajectdeelname 
resulteerden, ging immers naar inactiviteit in plaats 
van naar werk. Dit komt wellicht omdat deelname 
de kans op doorverwijzing naar en sanctionering 
door de RVA verhoogt. Het succes van deze inter-
ventie hangt dus af van het relatieve gewicht dat 
men geeft aan de verhoogde kansen op tewerk-
stelling enerzijds en inactiviteit anderzijds. Dit is 
een normatieve keuze die de beleidsvoerder moet 
maken. Om een juiste afweging te maken kan het 
belangrijk zijn te weten welke inactieve arbeids-
toestand trajectdeelname juist bevordert. Gaat het 
bijvoorbeeld om ziekte of invaliditeit, of om een 
andere vorm van inactiviteit? Het was echter niet 
mogelijk om de aard van inactiviteit in het onder-
zoek te bepalen.

De voornaamste doelstelling van de studie bestond 
in een vergelijking van de prestaties van drie ver-
schillende soorten dienstverleners: private for-profit 
of non-profit, dan wel publieke. We vonden dat 
private for-profit- en non-profitorganisaties niet zo 
zeer verschilden in de resultaten die ze realiseer-
den, dan wel in de eenheidsprijs waartegen ze de 
dienstverlening leverden. Aangezien commerciële 
organisaties in de proeftuin trajecttendering voor 
het eerst hun diensten aanboden voor de begelei-
ding van werklozen, terwijl non-profitorganisaties 
daarin al heel wat ervaring hadden opgebouwd, 
hadden non-profitorganisaties in het gunningscrite-
rium ‘deskundigheid en ervaring’ een niet te over-
bruggen voordeel in vergelijking met commerciële 
organisaties. Het bieden van een zo laag mogelijke 
prijs was daarom voor commerciële organisaties 
een noodzakelijke strategie om de tender te win-
nen. Omdat, in tegenstelling tot non-profitorganisa-
ties, commerciële organisaties niet van de btw-hef-
fing van 21% werden vrijgesteld, was deze prijszet-
tingsstrategie des te belangrijker. Niettemin kan de 
differentiële btw-heffing geen rol hebben gespeeld 
in deze prijszettingsstrategie, aangezien er slechts 
bij de gunningsbeslissing gecommuniceerd is dat 
de geboden prijzen inclusief btw zouden worden 
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vergeleken. Naarmate commerciële organisaties 
erin slagen om een goede reputatie op te bouwen, 
zal de concurrentie non-profitorganisaties ertoe 
aansporen om lagere prijzen te zetten of de kwa-
liteit van de dienstverlening te verbeteren (in de 
mate dat de vergoeding of de gunningscriteria dit 
voldoende in rekening kunnen brengen). De dif-
ferentiële btw-heffing blijft echter een belangrijke 
bron van concurrentievervalsing. Voor een goede 
marktwerking is de opheffing van deze verschillen-
de behandeling cruciaal. Maar dit volstaat niet. Een 
goede marktwerking vereist eveneens dat de pres-
tatievergoeding op correcte wijze rekening houdt 
met de kwaliteit van de dienstverlening.

In dit onderzoek meten we de kwaliteit van de 
dienstverlening door de werkelijke effectiviteit van 
de dienstverlener. Met werkelijke effectiviteit be-
doelen we de mate waarin de dienstverlener een 
bepaalde uitkomst (bijvoorbeeld plaatsing in werk) 
heeft bewerkstelligd die er zonder zijn tussenkomst 
niet zou geweest zijn. Dit contrasteert met het on-
juiste criterium waarbij de gerealiseerde uitkomst na 
interventie (zoals bijvoorbeeld de ‘plaatsingskans’ 
in de hier onderzochte proeftuin trajecttendering) 
niet vergeleken wordt. Het komt er niet op aan om 
te meten hoe hoog de tewerkstellingskans van een 
trajectdeelnemer is, maar wel in welke mate dat 
deelname deze kans verhoogt. In termen van plaat-
singskans presteerden de commerciële organisaties 
minder goed dan non-profitorganisaties. Omdat 
de proeftuin trajecttendering de plaatsingskans als 
basis gebruikte voor de prestatievergoeding, ont-
vingen commerciële dienstverleners bijgevolg niet 
de beloning naar hun werkelijke prestatie. In de 
latere aanbestedingen heeft de VDAB dit criterium 
wel verbeterd door het te koppelen aan de tewerk-
stellingskans, zodat uitstroom naar inactiviteit niet 
meer beloond wordt. Maar dit lost het probleem 
niet ten gronde op. De werkelijke effectiviteit 
wordt immers gemeten door het verschil tussen de 
gerealiseerde tewerkstellingskans van de cliënten 
en de tewerkstellingskans die zou gerealiseerd zijn 
indien de cliënt geen begeleiding of opleiding had 
gekregen (of, wanneer we de relatieve effectiviteit 
willen meten, indien ze die had gekregen van een 
andere dienstverlener). Aangezien er geen enkele 
garantie bestaat dat de werkelijke effectiviteit posi-
tief gecorreleerd is met het plaatsingscriterium, is er 
op dit ogenblik geen enkele garantie dat de meest 
effectieve organisaties beloond worden.

Het is niet evident een globale oplossing te vin-
den voor laatstgenoemde probleem. In de litera-
tuur (Bénabou & Tirole, 2006; Besley & Ghatak, 
2005) stelt men voor om, in situaties waarin de 
kwaliteit van de dienstverlening moeilijk te me-
ten is, de uitbesteding aan non-profitorganisaties 
voor te behouden. Werknemers van zulke orga-
nisaties zouden immers een ‘intrinsieke motivatie’ 
hebben om een kwaliteitsvolle dienstverlening te 
leveren. Deze studie toont aan dat deze oplossing 
in de bestudeerde situatie niet werkt. Niettemin 
zijn verbeteringen denkbaar. Een mogelijkheid be-
staat erin om de betaling te laten afhangen van 
de relatieve prestatie van dienstverleners in een 
subregio. Indien de VDAB de cliënten in elke 
regio lukraak aan minstens twee verschillende 
dienstverleners toewijst, dan zorgt dit ervoor dat 
het verschil in de gemiddelde uitkomsten van 
deze dienstverleners (bijvoorbeeld de kans op een 
duurzame tewerkstelling een vast aantal maanden 
na de toewijzing van de cliënten) de werkelijke 
relatieve effectiviteit meet. De lukrake toewijzing 
is hiervoor cruciaal, aangezien anders het verschil 
in uitkomsten gedeeltelijk verklaard kan worden 
door de verschillende samenstelling van de cliën-
tenpopulaties tussen deze dienstverleners in de-
zelfde subregio: het zorgt ervoor dat zonder de 
begeleiding en opleiding deze cliëntenpopulaties 
geen statistisch verschillende kans zouden hebben 
om werk te vinden. Het is ook cruciaal om deze 
vergelijking enkel te maken tussen verschillende 
dienstverleners die in dezelfde subregio opere-
ren. Dit zorgt ervoor dat de verschillen in prestatie 
geen verschillen in arbeidsmarktomstandigheden 
reflecteren.

Kunnen we nu concluderen dat het verantwoord is 
om tewerkstellingsdiensten verder uit te besteden 
aan de private sector? In deze studie vonden we 
weliswaar dat commerciële organisaties meer waar 
voor minder geld konden leveren, maar de presta-
tieverbetering was beperkt en de kostprijsvergelij-
king is mogelijk vertekend (naar boven of naar be-
neden), omdat de kostprijs van de dienstverlening 
door de VDAB gebaseerd is op een schatting en 
niet op de werkelijke kostprijs. Indien we er reke-
ning mee houden dat non-profitorganisaties duur-
der waren zonder dat hun prestaties significant 
afweken van deze van de andere dienstverleners, 
dan is het daarom lang niet zeker of de openbare 
aanbesteding globaal meer waar voor geld leverde. 
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Immers, als de organisatiekosten van de aanbeste-
dingen in rekening gebracht worden, is het sop de 
kool mogelijk niet waard. Deze organisatiekosten 
verhogen de kostprijs met 14%.13 De VDAB betaal-
de aan de externe partners ongeveer 5% minder 
dan de geraamde kostprijs van hun dienstverlening 
in huis,14 terwijl ze gezamenlijk (profit en non-pro-
fit) maar een beetje beter presteerden. Het is bo-
vendien niet raadzaam om op basis van één enkel 
onderzoek algemene conclusies te trekken. Weten-
schappers doen dit enkel indien wetenschappelijke 
studies dezelfde resultaten herhaaldelijk repliceren. 
Internationaal onderzoek toont aan dat het posi-
tieve resultaat dat we hier voor de private for-profit 
dienstverleners vonden een uitzondering is op de 
bevindingen van andere onderzoekers. Niettemin 
hopen we dat onze resultaten onderzoekers zullen 
aansporen om na te gaan of ze kunnen worden 
bevestigd en om te onderzoeken welke factoren 
aan de betere prestaties van commerciële dienst-
verleners ten grondslag liggen. Een beter inzicht 
in de rol van het prestatievergoedingssysteem ver-
dient hierin een bijzondere aandacht. We hopen 
dat de verantwoordelijke overheden onderzoekers 
financieel zullen ondersteunen om zulk onder-
zoek, liefst experimenteel omwille van de grotere 
betrouwbaarheid, te realiseren. Enkel op die ma-
nier kunnen we inzicht verwerven in welk beleid 
werkt.

Bart Cockx 
Stijn Baert 
SHERPPA, Universiteit Gent

Noten
1. Zie Rehwald et al.(2015) voor een recent literatuurover-

zicht. Dit overzicht vermeldt ook een vroeg experimen-
teel onderzoek van Carcagno, Cecil en Ohls (1982) dat 
aantoont dat het toewijzen in de V.S. van moeilijk te 
plaatsen bijstandstrekkers aan private dienstverleners 
niet kosteneffectief is. Dit overzicht verwijst daarnaast 
nog naar een studie in het Deens van Skipper en Sørensen 
(2013). Op basis van statistische matching vinden deze 
onderzoekers dat private plaatsingsdiensten voor werk-
lozen lagere tewerkstellingskansen realiseren dan ge-
meentelijke jobcentra. Hoewel de private dienstverleners 
goedkoper waren, toont een kosten-batenanalyse aan dat 
ze minder kosteneffectief waren dan de publieke. 

2. Zulke lukrake toewijzing zorgt ervoor dat de samenstel-
ling van de test- en controlegroep gemiddeld genomen 
dezelfde is. Dit heeft tot gevolg dat deze twee groepen in 
afwezigheid van de interventie gemiddeld genomen ge-
lijke tewerkstellingskansen hebben. Indien er dan na de 
interventie een verschil in tewerkstellingskansen wordt 
vastgesteld, dan kan men die met vertrouwen toeschrij-
ven aan de interventie. Niet-experimentele methoden 
trachten eveneens de samenstelling van test- en contro-
legroep gelijk te houden, maar zijn vaak complexer en/of 
steunen op sterkere veronderstellingen. Omwille van de 
eenvoud en transparantie wordt experimenteel onderzoek 
over het algemeen betrouwbaarder geacht.

3. We sluiten niet alleen werkzoekenden uit die in de laatste 
twee jaar een begeleiding of een opleiding aangeboden 
kregen, maar ook diegenen die dit aanbod eerder in hun 
werkloosheidsperiode ontvingen. Dit zorgt ervoor dat we 
enkel het effect meten van de dienstverlening aan de cu-
ratieve groep en niet gedeeltelijk ook het effect van een 
eerdere begeleiding of opleiding. Een tweede groep werd 
niet beschouwd omdat deze op het eerste mogelijke se-
lectiemoment (selecties gebeurden telkens op de 15de van 
de maand) tijdelijk (minder dan drie maand) niet werk-
zoekend was. De VDAB selecteerde deze groep later, maar 
omdat het extreem moeilijk is om deze selectieregel eco-
nometrisch te modelleren, werd deze groep niet meegeno-
men in de analyse. Daarnaast werden jongeren onder de 
25 jaar uitgesloten omdat deze groep minder lang werk-
loos moest zijn dan de oudere (15 in plaats van 21 maan-
den): dit zou de econometrische analyse al te zeer compli-
ceren. Ten derde lieten we werklozen buiten beschouwing 
die de RVA reeds vóór selectie negatief evalueerde omdat 
ze onvoldoende naar werk gezocht zouden hebben. We de-
den dit omdat we voor hen het effect van de begeleiding 
en opleiding niet zouden kunnen onderscheiden van dit 
van de negatieve evaluatie. Een laatste (kleinere) groep 
namen we niet op in de analyse omdat er variabelen ont-
braken of inconsistenties vastgesteld waren.

4. Als we in de tekst verwijzen naar het ‘gemiddelde effect’, 
bedoelen we in werkelijkheid het ’mediaaneffect’, dat wil 
zeggen voor de helft van de groep die behandeld werd, is 
het effect kleiner en voor de andere is het effect groter. 
We doen dit omdat het consequente gebruik van de juiste 
uitdrukking de tekst onnodig zou verzwaren.

5. Zie Black et al.  (2003); Geerdsen (2006); Geerdsen en 
Holm (2007); Rosholm en Svarer (2008); van den Berg, 
Bergemann en Caliendo (2009) voor onderzoek naar het 
effect van de dreiging van verplichte deelname aan ver-
plichte activeringsprogramma’s. Zie Abbring, van den 
Berg en van Ours (2005); Lalive, van Ours en Zweimüller 
(2005); Svarer (2011); van den Berg, van der Klaauw en 
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van Ours (2004); van der Klaauw en van Ours (2013) voor 
onderzoek naar het effect van sancties op de uitstroom 
naar werk.

6. Zie Manning (2009) en Petrongolo (2009) voor gelijkaar-
dige resultaten in internationaal onderzoek.

7. Dit is in overeenstemming met het onderzoek van Arni, 
Lalive en Van Ours (2013); Petrongolo (2009); van den 
Berg en Vikström (2014).

8. Noteer dat het niet is omdat een organisatie de beoogde 
plaatsingskans niet behaalt, dat ze geen positief netto-
effect op tewerkstelling kan realiseren. We stellen in dit 
onderzoek inderdaad vast dat commerciële organisaties ef-
ficiënter zijn dan de andere, hoewel ze de norm niet halen. 

9. For-profitorganisaties presteren beter, zoals eerder ver-
meld, niet omdat ze significant betere resultaten leveren, 
maar omdat ze deze resultaten leveren aan een lagere 
kostprijs.

10. We veronderstellen hier impliciet dat de sociale doel-
stelling erin bestaat om een zo kwaliteitsvol mogelijke 
tewerkstelling voor trajectdeelnemers te realiseren. 
Deze sociale doelstelling wordt echter mogelijk anders 
ingevuld. Zo zou het doel van de dienstverlener eerder, 
breder dan tewerkstelling, een verhoging van de ‘le-
venskwaliteit’ van de deelnemers kunnen behelzen. De 
beschikbare data laten ons echter niet toe om deze hy-
pothese te toetsen.

11. Slechts 30% van de eenheidsprijs was resultaatsgebonden, 
terwijl dit aandeel in de hogervermelde evaluaties van bui-
tenlandse uitbestedingen varieerde tussen 55% en 100%.

12. In de onderzochte openbare aanbesteding wees de VDAB 
cliënten toe aan de private dienstverleners. Bijgevolg, 
zelfs al vinden we dat de cliënten van de commerciële 
organisaties gemakkelijker inzetbaar waren op de ar-
beidsmarkt dan die van non-profitorganisaties, en dat 
die laatsten op hun beurt gemakkelijker inzetbaar waren 
dan die van de VDAB, kunnen we deze ‘afroming’ van 
de betere cliënten niet zien als bewust opportunistisch 
gedrag vanwege de private dienstverleners, om op die 
wijze gemakkelijker aan de resultaatsverbintenis te kun-
nen voldoen en hun vergoeding te maximaliseren. De 
private dienstverleners konden immers niet zelf hun cli-
enten uitkiezen.

13. De totale kostprijs van de curatieve tender was 
20 231 217 euro, waarvan 17 807 071 euro aan de ex-
terne partners werd uitbetaald (tabel 106, Devisscher, 
Sanders, & Van Pelt (2009)). (20 231 217/17 807 071–1) 
* 100 = 14%.

14. De gemiddelde effectief betaalde eenheidsprijs voor 
de externe dienstverleners bedroeg 2606,41  euro. Dit 
is 5% lager dan de geraamde kostprijs van de VDAB:  
(1–2606,41/2757,50)*100 = 5%.
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