Onderbouwing Langdurig werklozen berekening o.b.v. Effecten
Categorie baten

Parameter

Onderbouwing

Hardheid

Uitkering

Kans om vanuit werkloosheid de
volgende maand werk te hebben
(zonder interventie)

In de periode 2002-2005 stroomde 18,8 procent van de mensen die na het eerste jaar geen re-integratie traject kregen
binnen twee jaar uit naar werk. Van de mensen die sinds 1980-1985 zijn ingestroomd stroomde 3,9 procent zonder
traject uit naar werk. Na deze twee groepen dusdanig te wegen dat de gemiddelde werkloosheidsduur bij instroom in
de werkloosheid vijf jaar is, komt de gewogen uitstroomkans naar werk uit op: 15,8 procent per twee jaar. Hierop is
een maandelijkse uitstroomkans van 0,007 berekend.

onderbouwd

Uitkering

Kans om vanuit werk de volgende
maand zonder werk te zijn (zonder
interventie)

Van de WW’ers die zonder inzet van een re-integratietraject een baan vinden heeft binnen vijf jaar de helft weer een
WW-uitkering gekregen. Hierop is een maandelijkse uitstroomkans van 0,011 berekend. Er vanuit gaande dat deze
uitstroom kans voor langdurig werklozen hoger is, is de uitstroomkans verdubbeld naar 0,22.

aanname

Uitkering

Kans om vanuit werk de volgende
maand zonder werk te zijn (zonder
interventie)

In de periode 2002-2005 stroomde 20,3 procent van de mensen die na het eerste jaar een re-integratie traject kregen
binnen twee jaar uit naar werk. Van de mensen die sinds 1980-1985 zijn ingestroomd stroomde 5,1 procent met traject uit naar werk. Na deze twee groepen dusdanig te wegen dat de gemiddelde werkloosheidsduur bij instroom in
de werkloosheid vijf jaar is, komt de gewogen uitstroomkans naar werk uit op: 17,3 procent per twee jaar. Hierop is
de maandelijkse uitstroomkans van 0,008 berekend.

onderbouwd

Uitkering

Kans om vanuit werk de volgende
maand zonder werk te zijn (zonder
interventie)

Van de WW’ers die met inzet van een re-integratietraject een baan vinden heeft binnen vijf jaar 36 procent weer een
WW-uitkering gekregen. Hierop is een maandelijkse uitstroomkans van 0,007 berekend. Er vanuit gaande dat deze
uitstroomkans voor langdurig werklozen hoger is, is de uitstroomkans voor het midden scenario met 1,5 vermenigvuldigd en voor het hoge scenario met 2. Dit geeft een uitstroomkans van 0,011 voor het midden scenario en een
uitstroomkans van 0,014 voor het hoge scenario.

aanname

Kosten huisarts

Contact met huisarts

Het gemiddelde percentage werklozen dat gedurende een jaar minimaal eenmaal contact heeft met de huisarts ligt
10 procent lager dan datzelfde percentage voor mensen met betaald werk. Dit percentage is gebaseerd op steekproef
gemiddelden en kent geen correctie voor achtergrond factoren. Vandaar voor het hoog scenario uit zijn gegaan van
dit verschil en voor het midden scenario voor een halvering van dit verschil, wat gelijk staat aan 5 procent vermindering.

onderbouwd

Kosten (poli)klinische zorg

Opgenomen in ziekenhuis

Het gemiddelde percentage werklozen dat gedurende een jaar minimaal eenmaal contact heeft met de huisarts ligt
40 procent lager dan datzelfde percentage voor mensen met betaald werk. Dit percentage is gebaseerd op steekproef
gemiddelden en kent geen correctie voor achtergrond factoren. Vandaar voor het hoog scenario uit zijn gegaan van
dit verschil en voor het midden scenario voor een halvering van dit verschil, wat gelijk staat aan 20 procent vermindering.

onderbouwd

Kosten GGZ

Contact met psychosociale hulpverlener

Het gemiddelde percentage werklozen dat gedurende een jaar minimaal eenmaal contact heeft met de huisarts ligt
40 procent lager dan datzelfde percentage voor mensen met betaald werk. Dit percentage is gebaseerd op steekproef
gemiddelden en kent geen correctie voor achtergrond factoren. Vandaar voor het hoog scenario uit zijn gegaan van
dit verschil en voor het midden scenario voor een halvering van dit verschil, wat gelijk staat aan 20 procent vermindering.

onderbouwd

Kosten geneesmiddelen

Medicijnen gebruikt (afgelopen
2 weken)

Het gemiddelde percentage werklozen dat gedurende een jaar minimaal eenmaal contact heeft met de huisarts ligt
20 procent lager dan datzelfde percentage voor mensen met betaald werk. Dit percentage is gebaseerd op steekproef
gemiddelden en kent geen correctie voor achtergrond factoren. Vandaar voor het hoog scenario uit zijn gegaan van
dit verschil en voor het midden scenario voor een halvering van dit verschil, wat gelijk staat aan 10 procent vermindering.

onderbouwd

Kosten gezondheidszorg algemeen

Medicijnen gebruikt (afgelopen
2 weken)

Afname zorggebruik door de doelgroep is berekend op basis van (1) het verschil in zorggebruik tussen werkenden
en werklozen (zie hierboven) en (2) het effect van de interventie op arbeidsparticipatie (zie hierboven). Voor het
aantal maanden dat een cliënt gaat werken, neemt zijn zorggebruik af naar het niveau van een werkende. Dit levert
de besparing op.

