Onderbouwing Jeugd berekening o.b.v. Bedragen
Categorieën effecten/ Kwantificeerbare bate
baten

Profiterende organisatie

Eenheid (tussen haakjes staat
steeds
de waarde van de eenheid:
maanden, jaar, etc.)

Bedrag per
eenheid (per
maand/ jaar/
gebeurtenis)

Peildatum
bedrag per
eenheid
(jaar)

Bron bedrag per eenheid

Uitkering

Besparing op uitkeringen jeugd
(18 tot 21 jaar)

Gemeente

Netto uitkering alleenstaande
inclusief vakantietoeslag (per
maand)

€ 231

2012

Rijksoverheid.nl

Uitkering

Besparing op gemeentelijke
bedrijfsvoering kosten (sociale
dienst)

Gemeente

Kosten per klant (per maand)

€ 268

2010

SGBO Benchmarking, Divosa,
Stimulansz, ‘meer werk aan
mensen zonder werk, ontwikkelingen in de WWB 2010’, mei 2011

Veiligheid (politie/
justitie)

Besparing op kosten detentie1

Rijk

Kn. detentie jeugd (per maand)

€ 8.790

2007

SEO/ WODC: de kosten van criminaliteit, p. 65

Veiligheid (politie/
justitie)

Besparing op kn. strafrechtelijke
keten overig (politie, OM, rechtbank)

Rijk

Kosten vernieling en openbare
orde (per delict)

€ 126

2007

SEO/ WODC: de kosten van criminaliteit, p. 59/61/64

Veiligheid (politie/
justitie)

Minder (materiële) schade

Verzekeraars

Kosten vernieling en openbare
orde (per delict)

€ 254

2007

SEO/ WODC: de kosten van criminaliteit, p. 49

Afname kosten GGZ Afname kosten GGZ jeugd
jeugd

Verzekeraars

Kosten per jaar

€ 298

2010/2004

CBS Zorgrekeningen & Nivel
2004 Een kwestie van verschil

Maatschappelijke
Vermindering kosten opvang
opvang feitelijk dak- (nacht/ dag/ crisis/ etc.) feitelijk
lozen
daklozen

Gemeente

Gemiddelde kosten per persoon
(per maand)

€ 1.400

Divers

Kosten en baten van Maatschappelijke opvang, Cebeon 2011,
p.55/26

Schuldhulpverlening (voor zover
niet hierboven al
meegenomen)

Besparing op kosten huisuitzettingen

Woningbouwverenigingen

Kosten (per huisuitzetting)

€ 6.000

2011

Schuldhulpverlening loont!, Regioplan, p. 29

Schuldhulpverlening (voor zover
niet hierboven al
meegenomen)

Besparing kosten afsluiten gas
water licht

Energiebedrijven

Kosten (per afsluiting)

€ 790

2011

Schuldhulpverlening loont!, Regioplan, p. 30

Arbeid / productie

extra loon door extra onderwijs

Maatschappij

zie effect

zie effect

nvt

nvt

Onderwijs

saldo voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

euro’s

zelf invullen

nvt

nvt

