
 

 

  

 

Rapportage 

Actualisatie kengetallen 

MKBA-studie integrale 

CMPG-aanpak  
 

 

 

 

Opdrachtgever: 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

Versie: 

concept eindrapport 

22 september 2016 

 

Auteurs: 

Policy Productions 

Yolanda Hoogtanders 

Herbert ter Beek 



- 1 - 

Potentie integrale CMPG-aanpak 

 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding en vraagstelling actualisatie 2 

2 Toelichting op CMPG-aanpak en beoogde effecten 4 

3 Actualisatie kosten en baten o.b.v. uitvraag 8 

Bijlage Literatuur 15 

 

  



- 2 - 

Potentie integrale CMPG-aanpak 

 

 

1 Inleiding en vraagstelling actualisatie 

Inleiding 

De integrale CMPG
1
-aanpak combineert aandacht voor handhaving met aandacht voor 

ondersteuning bij complexe multiprobleemgezinnen. Doel is dat de gezinnen – met bijzondere 

aandacht voor kinderen en jongeren - op termijn meer gaan participeren in de samenleving. De 

samenwerkingspartners hebben een gemeenschappelijke visie op de aanpak van de 

problematiek bij deze gezinnen, delen informatie met elkaar en trekken indien nodig 

gezamenlijk op. De aanpak beoogt dat leerlingen uit deze gezinnen minder schoolverzuimen. 

Tegelijkertijd beoogt de aanpak criminaliteit en overlast in de wijk te verminderen en 

kinderuitbuiting te voorkomen. Met behulp van een indicatieve maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA) is de potentie van de aanpak in beeld gebracht door Policy Productions in 

opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
2
.  

 

De voorliggende rapportage betreft een actualisatie van deze MKBA-studie, waarbij de 

actualisatie op twee manieren vorm heeft gekregen: 

1. Actualisatie van gehanteerde kengetallen voor zover deze verwijzingen betreffen naar in de 

wetenschappelijke en/of onderzoeksliteratuur beschikbare inzichten. 

2. Actualisatie van inmiddels extra beschikbare empirische inzichten wat betreft de kosten en 

de baten van de integrale CMPG-aanpak. 

 

De studie uit 2014 was voor een belangrijk deel gebaseerd op de toen inmiddels bij één 

gemeente (te weten de gemeente Nieuwegein) beschikbare inzichten over de kosten van de 

gehanteerde aanpak en de daarmee gerealiseerde of te verwachten baten. Inmiddels hebben 

meer gemeenten geëxperimenteerd met deze aanpak voor in het bijzonder Roma-gezinnen. 

Vraagstelling 

De vraagstelling voor de voorliggende actualisatie is als volgt geformuleerd: 

 

“Verricht een actualisatie van de studie uit 2014 naar de kosten en de baten van de integrale 

CMPG-aanpak gericht op Roma-gezinnen en de betrokken kinderen en jongeren. Ga bij deze 

actualisatie primair uit van eventueel sinds 2014 aanvullend beschikbaar gekomen inzichten uit 

wetenschappelijke en/of onderzoeksliteratuur en de sinds 2014 extra opgedane ervaring met de 

toepassing van deze aanpak in de Nederlandse praktijk.”  

Afbakening en aard van de opdracht en inbreng van voorlopige resultaten in een ‘EffectenArena’ 

De actualisatie vindt plaats in de vorm van een ‘quick scan’. Dit betekent dat er een globale toets 

op de gehanteerde kengetallen plaatsvindt en dat gefocust wordt op de voor de uitkomsten van 

de MKBA meest bepalende kengetallen. 

 

Om actuele inzichten over de in de praktijk realistische kosten en baten ‘op te halen’, is een 

beknopte vragenlijst uitgezet onder gemeenten die met deze aanpak werken of hebben gewerkt 

wat betreft Roma-gezinnen
3
. De aanwezigheid van groepen Roma en Sinti is in Nederland sterk 

                                                                 
1
 Aanpak bij Complexe MultiProblematiek bij Gezinnen 

2
 Policy Productions (Ilan Akker en Aenneli Houkes) in opdracht van Ministerie van Veiligheid en 

Justitie, Potentie integrale CMPG-aanpak, 18 juli 2014. 
3
 De MKBA uit 2014 was voor een deel gebaseerd op de door de gemeente Nieuwegein 

opgedane ervaringen. Inmiddels hebben onder meer Veldhoven, Lelystad, Enschede, Capelle aan 

den IJssel, Gilze en Rijen, Tilburg en Ede ervaringen opgedaan. Ten behoeve van het onderzoek 

hebben zij een vragenlijst ontvangen en deels ook geretourneerd. 
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geconcentreerd in een beperkt aantal gemeenten en regio’s, die hierna visueel worden 

weergegeven: 

 

 

 

Als een extra middel om te komen tot actuele kengetallen en realistische aannames, worden de 

voorliggende voorlopige inzichten ingebracht in een zogenoemde ‘EffectenArena’.  

 

Nota bene: de in de voorliggende tussenrapportage opgenomen inzichten zijn met name 

gebaseerd op de feedback op de uitgezette rondvraag door de gemeenten Lelystad, Veldhoven, 

Tilburg en Capelle aan den IJssel en op mondelinge informatie van de gemeente Enschede. 
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2 Toelichting op CMPG-aanpak en beoogde 
effecten 

2.1. Achtergrond van CMPG-aanpak 

Multiproblematiek huishoudens hebben te maken met een kluwen van problemen… 

Ons land kent huishoudens die te kampen hebben met een ingewikkelde kluwen van problemen. 

Zo kan zo’n huishouden te maken krijgen met een combinatie van meerdere van de volgende 

problemen: psychische, verstandelijke en lichamelijke beperkingen, opvoedproblemen, 

armoede, voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, schulden en/of slechte huisvesting. Doordat 

deze problemen vaak op elkaar ingrijpen is het oplossen ervan geen sinecure. Daarnaast zorgen 

deze problemen er regelmatig voor dat de kinderen die opgroeien in deze huishoudens een 

grote kans krijgen zelf later ook weer met dezelfde problemen geconfronteerd te worden.  

…Deze problemen hebben negatieve gevolgen voor kinderen, bijvoorbeeld door verzuim… 

Sommige huishoudens met meerdere complexe problemen hebben een Roma-achtergrond. 

Hoewel er genoeg Roma-huishoudens zijn zonder problemen, is de problematiek van Roma-

huishoudens die wel te maken hebben met complexe multiproblematiek vaak een bijzonder 

hardnekkig. Niet alleen zijn de problemen in deze huishoudens groot (werkloosheid, overlast, 

schulden, bijstandsfraude, bedreigingen en diefstal). Ook hebben deze problemen vaak grote 

gevolgen voor de kinderen die opgroeien in deze huishoudens. Zo halen sommige ouders hun 

leerplichtige kinderen langdurig of definitief van school, sluiten ze gearrangeerde 

kinderhuwelijken voor hen en leren ze hen in sommige gevallen actief crimineel gedrag aan. In 

een flink aantal gevallen lijken deze complexe multiprobleemhuishoudens zichzelf succesvol 

geïmmuniseerd te hebben tegen bemoeienis van buiten. Hierdoor blijven deze vormen van 

kinderuitbuiting hardnekkig en over generaties heen in stand (Solie et al 2013). 

…Er is een aanpak ontwikkeld om deze problemen in samenhang aan te pakken… 

In 2011 is het programma “landelijke aanpak uitbuiting Roma kinderen” gestart in de hoop 

hieraan iets te veranderen. Inmiddels is deze aanpak geschikt gemaakt voor alle gezinnen die 

kampen met complexe multiproblematiek, ongeacht hun achtergrond. Diverse partijen werken 

in deze CMPG-aanpak (aanpak voor Complexe Multiproblematiek bij Gezinnen) intensief samen. 

Denk hierbij aan het maatschappelijk werk, GGD, woningbouwcorporaties, het Openbaar 

Ministerie, de politie, het welzijnswerk, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming 

en verschillende gemeentelijke afdelingen. In het verleden is er vanuit handelingsverlegenheid 

met de complexiteit van deze problemen nog wel eens weggekeken. Essentie van deze aanpak is 

dat dat niet meer gebeurt. 

…Deze MKBA brengt de potentiele kosten en baten van deze aanpak in beeld… 

Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse laat zien wat de kosten en de potentiële baten zijn 

van de aanpak. De empirische cijfers in deze MKBA zijn 

inschattingen, gebaseerd op de eerste uitkomsten van 

de aanpak. De daadwerkelijke lange termijn effecten 

zullen voor een groot deel in de praktijk nog moeten 

blijken, waardoor het uiteindelijke saldo een grote 

mate van onzekerheid kent. Het belang van dit rapport 

zit dan ook in het in beeld brengen van de potentiele 

baten, de werkzame mechanismen en de 

randvoorwaarden om deze baten ook daadwerkelijk te 

behalen.  

Het belang van een MKBA is 

het in beeld brengen van de 

potentiële baten, de 

werkzame mechanismen en 

de randvoorwaarden om 

deze baten ook 

daadwerkelijk te behalen.  



- 5 - 

Potentie integrale CMPG-aanpak 

 

 

2.2. Beoogde effecten van de CMPG-aanpak 

Aan de hand van literatuur, kengetallen, daadwerkelijk bereikte resultaten en inschattingen van 

uitvoerders van de deelnemende organisaties zijn de effecten van de aanpak in beeld gebracht. 

Figuur 3.1 geeft hiervan het overzicht. Dit effectschema is de wijze waarop het MKBA-model 

waarmee de kosten en baten van de aanpak in beeld zijn gebracht zijn gemodelleerd. Het is de 

architectuur van het model. 

Aanpak met de zes effectreeksen 

Links binnen de stippellijn staat de aanpak kort beschreven. De aanpak heeft zes 

effectreeksen, die aangegeven zijn met de letters A t/m F in zwarte rondjes. 

Tusseneffecten 

De witte vakjes met een blauwe rand zijn tusseneffecten, die leiden tot de eindeffecten. Om 

dubbeltellingen te voorkomen worden alleen de eindeffecten gemonetariseerd.  

 

Immateriële effecten 

De lichtblauwe vakjes zijn de immateriële effecten en de effecten voor de volgende generatie. 

Deze worden als eindeffecten in het model meegenomen, maar wel 

apart onder "immaterieel" of "lange termijn" meegenomen. 

Financiële effecten 

In het hemelsblauw staan de financiële effecten. Dit zijn de effecten die gaan of het 

daadwerkelijke geld dat de aanpak op oplevert en kost. 

Herverdeelposten 

Geel zijn herverdeelposten. Dit zijn geen nieuwe baten of kosten voor de maatschappij, maar 

baten en kosten die door de aanpak van de ene partij naar de 

andere overgeheveld worden. 

Figuur 3.1  Overzicht beoogde effecten integrale CMPG-aanpak 
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A. Minder schoolverzuim 

Eén van de hoofddoelen van de aanpak is het terugdringen van schoolverzuim. Dit is zowel een 

plicht die gehandhaafd moet worden, als een recht voor kinderen dat geborgd moet worden. Op 

handhavingsgebied beoogt de aanpak sluiproutes actief op te sporen om te voorkomen dat 

kinderen onder de leerplicht uitkomen. Zo controleert burgerzaken bij uitschrijving uit de 

gemeente of een kind in de nieuwe gemeente al bij een school is ingeschreven.  

 

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen leerplicht, de casemanager van de aanpak 

en de scholen. Hierbij wordt er sterk gelet op het verzuim van de betreffende kinderen en 

jongeren. Dankzij deze intensieve samenwerking geven scholen vroegtijdiger en vaker signalen 

aan de leerplichtambtenaar dan voorheen. Omdat er voorheen sprake was van 

handelingsverlegenheid, ook bij leerplicht, hadden scholen het idee dat melden van verzuim bij 

CMP-gezinnen weinig zin had. Docenten hadden nog andere prikkels om niet scherp toe te zien 

op verzuim van deze kinderen. Zo is het gedrag van deze kinderen lastiger dan gemiddeld 

wanneer ze wel op school zijn. Mede doordat ouders weinig waarde hechten aan onderwijs, 

haalde het wijzen op verzuim van gezinnen weinig uit en kon juist bedreigend zijn.  

 

Omdat ook jeugdzorg nu vaker optreedt dan voorheen (handelingsverlegenheid met deze 

complexe doelgroep speelde op alle fronten), wordt er ook aan die kant gezorgd voor een 

vruchtbaardere bodem voor schoolgang. Dit doet jeugdzorg bijvoorbeeld door als een kind 

onder toezicht gesteld wordt (OTS) het niet meer - zoals voorheen vaak gebeurde - onder 

toezicht te stellen van een familielid met dezelfde lage waardering voor onderwijs als de ouders. 

 

Minder verzuim moet uiteindelijk leiden tot meer startkwalificaties, wat weer moet leiden tot 

hogere baankansen. Door minder verzuim ontwikkelen leerlingen zich beter, zullen zij later vaker 

zelfstandig in hun inkomen voorzien en verbeteren ook de kansen van de toekomstige 

generaties. Zowel het behalen van de startkwalificatie, als betere prestaties op school leiden tot 

minder criminaliteit onder de doelgroep en tot minder overlast in de buurt. 

B. Minder kinderen in de criminaliteit 

Het terugdringen van overlast en criminaliteit gebeurt in de aanpak op verschillende manieren. 

Enerzijds gaat dit via minder verzuim, het vaker behalen van een startkwalificatie en het vinden 

van werk. Anderzijds gebeurt dit direct door grotere alertheid bij de samenwerkingspartners om 

overlast en criminaliteit direct te verminderen. De politie is daarbij alert op het feit dat kinderen 

in deze gevallen zowel dader, als slachtoffer kunnen zijn (omdat ze worden aangezet tot 

criminaliteit door hun familie). Hulpverleners spreken huishoudens aan en geven zonodig 

signalen door aan de politie. Tegelijkertijd ondersteunt de politie ook bij de zorgverlening door 

met zorgverleners mee te gaan die mogelijk in een bedreigende situatie terecht kunnen komen. 

Hierdoor kan een huishouden de hulpverlening minder ontwijken door intimidatie. 

C. Meer onrechtmatigheden rechtgezet en teruggevorderd 

Geen primair beleidsdoel van de aanpak, maar wel iets dat meegenomen wordt, is het 

rechtzetten en terugvorderen van onrechtmatigheden, zoals onterecht toegekende uitkeringen. 

Dit levert de gemeente geld op, maar dit is maatschappelijk gezien een herverdeling. De aanpak 

levert de maatschappij niet meer geld op: het geld ging eerst naar één lid van de maatschappij: 

het CMP-gezin en blijft nu bij een ander deel van de maatschappij: de gemeente. Een additioneel 

resultaat is meer rechtsgelijkheid; iets dat zowel beleidsmakers, als ook de omgeving van het 

CMP-gezin waarderen. 
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D. Minder kinderhuwelijken  

De integrale CMPG-aanpak richt zich ook op het voorkomen van kinderhandel en 

kinderhuwelijken. Dit zijn huwelijken die gesloten worden voor het 18
e
 jaar, waarbij meisjes 

verdwijnen naar het huishouden van de jongen. De aanpak tracht dit te voorkomen door met 

jonge meisjes hierover in gesprek te gaan. Een andere methode is het onder toezicht plaatsen 

van de meisjes voor wie een kinderhuwelijk dreigt. Een onder-toezicht-plaatsing verslechtert 

hun vroege huwelijkskansen namelijk aanzienlijk. Het voorkomen van kinderhuwelijken is uit 

emancipatorisch oogpunt een beleidsdoel op zich. Het vermijden van kinderhuwelijken leidt 

naar verwachting daarnaast tot minder tienerzwangerschappen en betere schoolprestaties. 

Daarmee gaat de kans op participatie in de samenleving juist weer omhoog. 

E. kosten van de aanpak 

De kosten van de aanpak bestaan voornamelijk uit de salariskosten van de casemanagers en 

overige leden van het projectteam. Deze wordt nieuw voor nieuw gefinancierd. Dat wil zeggen, 

er wordt een extra casemanager aangetrokken voor de aanpak. De convenantpartijen werken 

via een nieuw voor oud constructie. Dat wil zeggen, er worden geen extra politieagenten, 

leerplichtambtenaren of jeugdzorgmedewerkers aangetrokken voor deze aanpak. De bestaande 

personen blijven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen werk doen, maar doen dit nu 

gezamenlijk en via de nieuwe aanpak waar dat nodig is. 

F. Problemen worden in samenhang aangepakt 

Om verschillende redenen krijgen CMP-gezinnen minder zorg dan ze nodig hebben. Dit komt 

deels door actief zorgmijdend gedrag. Met name jeugdzorg is zorg die zij liever niet ontvangen. 

Daarnaast is er een alomtegenwoordige handelingsverlegenheid bij deze groep. Hulpverleners 

zien dat zij weinig bereiken met deze huishoudens of worden door hen geïntimideerd en geven 

het op een gegeven moment op. De CMPG-aanpak wil beide knelpunten oplossen. 

 

De casemanagers en de convenantpartijen zijn zich ervan bewust dat het bereiken van tastbare 

resultaten met de doelgroep om een lange adem vraagt. De casemanagers zien erop toe dat er 

vanuit de hulpverlening constante aandacht is voor deze huishoudens. Wanneer huishoudens 

door intimatie pogen zorg te mijden, gaat de politie mee op huisbezoek. Hierdoor wordt ook een 

signaal afgegeven dat intimidatie niet loont. Doordat huishoudens nu ondersteuning krijgen 

terwijl ze dat voorheen niet of veel minder kregen, kan er ook meer worden bereikt met de 

huishoudens, wat weer kan leiden tot minder escalaties, minder zorgproblematiek en minder 

criminaliteit.  

 

Door betere afstemming bij de ondersteuning van huishoudens, wordt deze ondersteuning ook 

effectiever. Door integraal naar een huishouden te kijken, kan een casemanager nagaan waar 

het grootste probleem zit en daar de ondersteuning op afstemmen. Door te focussen op de 

samenhang van problemen in een huishouden kan meer bereikt worden in termen van het 

voorkomen van escalaties, crimineel gedrag en schoolloopbaan van kinderen.   
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3 Actualisatie kosten en baten o.b.v. uitvraag 

3.1. Basisscenario op basis van ervaringen Nieuwegein (2015) 

De voorliggende actualisatie gaat uit van een eerdere MKBA-uitwerking die vooral gebaseerd 

was op eerste ervaringen in de gemeente Nieuwegein. Omdat nog niet duidelijk was hoe lang 

het project zou gaan duren, is uitgegaan van een projectduur van tien jaar. De uitkomst van het 

op de eerste ervaringen in Nieuwegein gebaseerde basisscenario is (net) positief. De kosten van 

5 ton per jaar worden in tien jaar goedgemaakt door net iets hogere baten.  

 

Op basis van de casus Nieuwegein is de volgende raming van de baten opgesteld, waarbij de 

baten zijn uitgesplitst in: 

• Financiële baten. 

• Immateriële baten. 

• Lange termijn-baten c.q. baten die optreden bij de volgende generatie. 

 

De totale baten van de aanpak in Nieuwegein tellen over een periode van 10 jaar op tot een 

bedrag van € 5,6 miljoen: 

 

 

 

Het blijkt dat de immateriële baten iets groter zijn dan de financiële baten. Naar soort effect, zijn 

de grootste baten verbonden aan het voorkomen van delicten en daarmee samenhangende 

financiële en immateriële kosten. De gehanteerde aanpak leidt anderzijds nog maar zeer 

beperkt tot baten die voortvloeien uit grotere baankansen, bijvoorbeeld resulterend in hogere 

lonen.  

De baten moeten worden afgezet tegen de kosten van de CMPG-aanpak. De in 2014 

gehanteerde aannames omtrent de kosten van de integrale CMPG-aanpak waren gebaseerd op 
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de gemiddelde kosten van deze aanpak in de jaren 2009 tot en met 2011 voor het project 

Wisselgeld in Nieuwegein: 

 

Kosten 2008 2009 2010 2011 

Salaris leerplichtambtenaar (1 FTE) 54.000 54.000 54.000 54.000 

Salaris bijzonder controleur (0,5 FTE) 24.000 24.000 24.000 24.000 

Programmaleider wisselgeld  kpl P&P   

Operationeel projectleider  115.000 115.000 50.000 

Intermediairs  300.000 245.000 245.000 

     

Project onderwijs meisjes 12-18 jaar  90.000 pm pm 

      

Uitvoeringsbudget  10.000 10.000 10.000 

  593.000 448.000 383.000 

 

De gemiddelde kosten van de integrale CMPG-aanpak bedragen € 475.000. 

 

Deze kosten treden op 10 jaar lang. De netto contante waarde (NCW) van  deze kostenpost over 

10 jaar bedraagt €3.777.000. 
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Op basis van deze niveaus van baten en kosten, resulteert de MKBA in een bescheiden positief 

saldo van € 276.000: 

 

 

 

 

Baten: 

€ 2.085.000 financiële baten 

€ 2.534.000 immateriële baten 

€ 999.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 5.618.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 276.000 positief 

 

3.2. Effect van inmiddels grotere kans op afmaken PO en VO 

Eén van de aannames in dit basisscenario is, dat 90 procent van de kinderen door de CMPG-

aanpak naar het PO gaat en dit afmaakt. In de recent verrichte uitvraag blijkt, dat dit percentage 

nu hoger ligt en 100 procent nadert. Indien er in de MKBA van wordt uitgegaan dat 100 procent 

van de kinderen het PO afmaakt, verbetert de verhouding tussen kosten en baten als volgt: 
 

 

 

 

 

100% kinderen maakt PO af i.p.v. 90% 

 

Baten: 

€ 2.159.000 financiële baten 

€ 2.580.000 immateriële baten 

€ 1.055.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 5.794.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 452.000 positief 
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De verbeterde verhouding tussen kosten en baten bij een toename van het aantal kinderen dat 

het PO afmaakt, resulteert in een MKBA dit per saldo € 176.000 positiever is dan in het 

basisscenario van 2014. De winst zit voor een groot deel, 44 procent, in vermeden kosten van 

delicten (zowel financiële als immateriële baten). Verder vormt het afmaken van het PO de basis 

voor betere kansen op de arbeidsmarkt, wat in het model uiteindelijk leidt tot een beperkte baat 

vanwege hoger lonen later (verklaart 19 procent van de verbetering van de MKBA). Daarnaast 

zijn er positieve effecten op langere termijn, op de volgende generatie, die goed zijn voor circa 

32 procent van de verbetering van de MKBA. 

 

In het op Nieuwegein gebaseerde basisscenario, is het uitgangspunt dat er in het VO een veel 

grotere uitval is. Concreet is uitgegaan van 50 procent van de jongeren die VO afmaken. In drie 

van de vier retour ontvangen uitvragen, is aangegeven dat meer dan 75 procent het VO afmaakt 

(in een vierde casus is aangegeven dat dit minder dan 25 procent is; dit betreft de casus Capelle 

die door ziekte van een docent voortijdig is beëindigd). Indien ervan wordt uitgegaan dat 75 

procent van verbetert de MKBA sterk en komt het surplus uit op € 1.069.000: 
 

 

 

 

 

75% kinderen maakt VO af i.p.v. 50% 

 

Baten: 

€ 2.420.000 financiële baten 

€ 2.741.000 immateriële baten 

€ 1.250.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 6.411.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 1.069.000 positief 

De verbetering van de MKBA komt vooral op het conto van de grotere financiële baten. Onder 

meer is er nu in absolute zin een groter positief effect in de vorm van hogere lonen (hogere baat 

van circa € 150.000), al blijft het aandeel in de verbetering van de MKBA beperkt tot 19 procent. 

Ook nu is de verbetering voor een belangrijk deel toe te rekenen aan de financiële en 

immateriële baten van minder criminaliteit als kinderen vaker het VO afmaken (bijdrage van 

wederom 44 procent aan het toenemende positieve saldo van de MKBA).  

3.3. Effect van inmiddels beperkt grotere kans op een baan 

Een andere belangrijke bepalende factor voor de uitkomsten van de MKBA betreft de kans op 

een baan voor een jongere zonder én met integrale CMPG-aanpak. Uit de uitvraag blijkt, dat de 

kans op een baan zonder aanpak in ieder geval kleiner dan 5 procent is. Met uitzondering van 

één gemeente geven zij aan dat de kans op een baan dan zelfs 0 procent is. De kans op een baan 

mét aanpak is hoger en wellicht hoger dan in de eerdere MKBA aangenomen. De gemeenten 

schattende kans op een baan met aanpak in op tussen 5 en 10 procent en één gemeente schat 

deze kans hoger in dan 10 procent.  
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In 2015 is uitgegaan van een kans op een baan met aanpak van 6 procent. Indien dit toeneemt 

naar 10 procent, verbetert de MKBA als volgt: 

 

 

 

 

10% jongeren vindt baan met aanpak i.p.v. 

6% 

 

Baten: 

€ 2.283.000 financiële baten 

€ 2.534.000 immateriële baten 

€ 1.107.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 5.924.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 582.000 positief 

De verbetering van de MKBA (positief saldo van € 582.000 tegenover in de eerdere MKBA een 

positief saldo van € 276.000), komt geheel voor rekening van financiële baten. De verbetering 

van de financiële baten komt volledig voor rekening van de verwachte hogere lonen (verbetering 

van circa € 200.000). 

Aan de immateriële baten verandert niets. Er is wel een positief effect op de volgende generatie, 

van circa € 100.000 positief. 

3.4. Effect van kleinere kans om in criminaliteit te belanden 

Een zeer bepalende factor voor de uitkomst van de MKBA blijkt het percentage jongeren dat 

zonder dan wel met aanpak in de criminaliteit verzeild raakt. In de eerdere MKBA is 

aangenomen, op basis van de casus Nieuwegein, dat 50 procent van de jongeren in de 

criminaliteit belandt zonder aanpak en dat dit afneemt naar 40 procent mét aanpak. In de voor 

de voorliggende actualisatie uitgezette uitvraag geven gemeenten aan dat de kans op 

criminaliteit zonder aanpak nog beduidend hoger ligt dan 50 procent, namelijk (meer dan) 75 

procent bedraagt.  

Over de kans om in de criminaliteit te komen mét aanpak is er minder overeenstemming. Twee 

gemeenten schatten deze kans in op tussen 50 procent en 75 procent. Twee andere gemeenten 

schatten in dat deze kans ligt tussen 25 procent en 50 procent.  
 

Uitgaand van een kans op criminaliteit zonder aanpak van 75 procent en een kans op 

criminaliteit mét aanpak van 50 procent, verbetert de MKBA zeer sterk. De totale baten lopen 

dan op tot bijna € 12 miljoen. Dit komt neer op een verdubbeling van de baten ten opzichte van 

de eerder uitgevoerde MKBA. De hogere baten komen vooral voor rekening van de financiële en 

immateriële baten van het voorkomen van criminaliteit (samen goed voor een verbetering van € 

5,5 miljoen in de MKBA). Daarnaast is er minder kans op uitbuiting van kinderen en de daarmee 

samenhangende immateriële baat wordt geraamd op circa € 387.000. Tot slot is er enige 

verbetering in het effect op de volgende generatie: 
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Kans op criminaliteit zonder aanpak is 75% 

i.p.v. 50% 

 

Baten: 

€ 4.377.000 financiële baten 

€ 6.184.000 immateriële baten 

€ 1.303.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 11.864.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 6.522.000 positief 

Uit de uitgevoerde uitvraag blijkt dat de kans op het in de criminaliteit belanden met aanpak 

mogelijk hoger is dan de eerder aangehouden 40 procent. Indien ervan wordt uitgegaan dat de 

kans op criminaliteit zonder aanpak 75 procent is in plaats van 50 procent, maar dat de kans op 

criminaliteit mét aanpak 50 procent is in plaats van 40 procent, nemen de baten iets minder 

sterk toe. Deze komen dan uit op : 

 

 

 

Kans op criminaliteit met aanpak is 50% i.p.v. 

40% 

 

Baten: 

€ 3.460.000 financiële baten 

€ 4.724.000 immateriële baten 

€ 1.181.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 9.365.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 4.023.000 positief 

Voor de MKBA is met name van belang hoe groot het verschil is tussen de kans op het in de 

criminaliteit belanden zonder aanpak en met aanpak. Eventuele veranderingen in deze 

verhoudingen werken naar rato door in de maatschappelijke baten die er door ontstaan. 
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3.5. Mogelijk effect van voorkomen kinderhuwelijken 

Ten aanzien van het aantal voorkomen kinderhuwelijken geven drie van de vier gemeenten die 

de uitgezette rondvraag hebben geretourneerd aan, dat niet is in te schatten wat het effect is 

van de aanpak. In Lelystad wordt ingeschat dat sinds 2012 vier kinderhuwelijken zijn voorkomen. 

Dat is circa 1 kinderhuwelijk per jaar. In de eerdere MKBA is gerekend met een daling van het 

aantal kinderhuwelijken per project van 0,5 per jaar. Indien Lelystad inmiddels maatgevend is 

voor de effectiviteit van de CMPG-aanpak op dit punt,  

 

 

 

 

Voorkomen kinderhuwelijken per jaar niet 

0,5 maar 1 

 

Baten: 

€ 2.085.000 financiële baten 

€ 2.832.000 immateriële baten 

€ 1.096.000 baten op lange termijn 

 

Totale baten: € 6.013.00 

 

Totale kosten: € 5.342.000 

 

Saldo MKBA: € 671.000 positief 

Het mogelijk beperkt grotere succes bij het voorkomen van kinderhuwelijken resulteert in een 

toename van het positieve saldo van de MKBA, van circa € 279.000 naar € 671.000. Deze 

verbetering is volledig te verklaren uit hogere immateriële baten en wel een hogere waardering 

van het voorkomen van uitbuiting van kinderen. De daaraan verbonden baten nemen ten 

opzichte van het basisscenario toe van € 363.000 naar € 751.000.  

 

Er is geen verbetering van de financiële baten van de MKBA. Wel is er een beperkte verbetering 

van de baten vanwege het doorwerkingseffect op de volgende generatie (de baten tellen voor 

deze categorie nu op tot € 1.096.000 versus € 999.000 in het basisscenario). 
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