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Voorwoord
Voor u ligt het rapport over het project “Meer werk door uitbreiding van diensten”
van AutiTalent. AutiTalent is specialist in detachering van mensen met autisme. Het
doel van het project is mensen met ASS meer mogelijkheden op werk kunnen
bieden en meer doorgroeimogelijkheden bieden naar hoger gekwalificeerd werk.
Start Foundation heeft in het betreffende project geïnvesteerd in het kader van het
programma “Autisme en Werk”. Aan de hand van de Social Return on Investment
methodiek geeft dit rapport inzicht in de maatschappelijke opbrengsten van
AutiTalent.
Dit rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de
projectleider, Ingrid Timmer, en de medewerkers van AutiTalent die deelnemen aan
het project. Wij willen hen hartelijk danken voor alle tijd en moeite.
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Samenvatting
In opdracht van Start Foundation is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de
maatschappelijke impact van het project “Nieuw werk door uitbreiding van
diensten” van AutiTalent. Dit project is onderdeel van het programma “Autisme en
Werk”. De onderzoekvraag is: Wat is de maatschappelijke impact van het
programma “Autisme en Werk” en de onderliggende projecten? In dit rapport
wordt antwoord gegeven op deze vraag met betrekking tot het project van
AutiTalent. De onderzoeksmethode die is gehanteerd is de SROI-methode.
De basis van de SROI-analyse is de Theorie van Verandering. In deze theorie wordt
het probleem beschreven, waar AutiTalent een oplossing voor heeft ontwikkeld in
de vorm van de het project. Mensen met ASS kunnen moeilijker een betaalde baan
vinden en behouden. Het gevolg van hun beperking is dat deze mensen na
instroom in de Wajong vaak niet meer aan betaald werk komen. De onderdelen van
de oplossing die AutiTalent hier voor biedt in het project zijn:


“Jobcarving”.



Specifieke begeleiding op de werkplek door een coach met specifieke kennis
van autisme.



Begeleiding door een personeelsfunctionaris van AutiTalent.



Zorgen voor de juiste randvoorwaarden op de werkplek.

Bij het opstellen van de theorie van verandering is gebleken dat het project deels een
andere richting heeft gekregen dan vooraf gepland was. Doordat nieuwe banen in
nieuwe sectoren en nieuwe organisaties niet haalbaar bleken, is gefocust op het
verwerven van werk in de bestaande omgeving. Hierdoor is het in principe niet
mogelijk om een directe relatie te leggen tussen het doel van de investering en de
opbrengsten. Er is daarom gekozen om de gerealiseerde effecten wel in beeld te
brengen en te waarderen, maar niet te relateren aan de investering die Start
Foundation gedaan heeft.
Vanuit de Theorie van Verandering is de Effectenkaart opgesteld. De input voor de
Effectenkaart is afkomstig uit de Quickscan, feedback van AutiTalent, de focusgroep
en de enquête. Op basis van de dossieranalyse, statistische gegevens en landelijk
vastgestelde bedragen wordt er een waarde toegekend aan de bereikte effecten tot
de peildatum 31-12-2013. De Effectenkaart, inclusief de waarderingen, ziet er als
volgt uit:

Maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent

1

Pimbaa Onderzoek & Advies

Belanghebbende

Effecten

Indicatoren
waardering

Type waarde

Waarde
scenario 1

Waarde
scenario 2

Werknemers
AutiTalent

Vinden
betaald werk

Meer inkomen
uit werk;

Direct
incasseerbaar

€ 11.087

€ 15.592

Verbetering
welzijn

Zekerheid van
werk;

Beleefd

Hebben van
betaald werk;
Werk dat past
bij kwaliteiten
AutiTalent

Afname
ziekteverzuim

Minder
uitbetaling
salaris bij
ziekte

Direct
incasseerbaar

€ 1.162

€ 1.634

UWV/SZW

Afname
uitkering

Minder kosten
Wajong
uitkeringen

Direct
incasseerbaar

€ 38.816

€ 54.585

Gemeente

Afname
uitkeringen

Minder kosten
WWB
uitkeringen

Direct
incasseerbaar

€ 10.525

€ 14.801

Beide scenario’s zijn gebaseerd op een ander deadweight percentage. In scenario 1 is
dit 50% gebaseerd op inschatting van de medewerkers van AutiTalent. In scenario 2
is dit 29% op basis van de literatuur.
De maatschappelijke opbrengsten zijn bij elkaar opgeteld en vervolgens
gecorrigeerd voor de discount factor. Hierin wordt rekening gehouden met de
ontwaarding van geld. In de twee scenario’s ziet de maatschappelijke opbrengst van
“Nieuw werk door uitbreiding van diensten” er als volgt uit:

Netto contante waarde opbrengsten AutiTalent

Scenario 1

Scenario 2

€ 55.336

€ 77.816

De bevindingen van het onderzoek hebben geleid tot de volgende aanbevelingen.
Aanbeveling 1
Om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen is de selectie van
deelnemers cruciaal. Hoe meer moeite een deelnemer heeft om zelfstandig een
betaalde baan te kunnen vinden en behouden, des te hoger zal het rendement zijn
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dat AutiTalent kan behalen door de deelnemer te plaatsen. Vooraf zou bepaald
moeten worden hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt werkelijk is en in hoeverre
potentiele deelnemers zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Leeftijd, de
mate van de arbeidsbeperking en hoe lang iemand werkloos is zijn factoren die
hierbij van invloed zijn. AutiTalent zou hier voor de selectiecriteria moeten
aanscherpen en deze integreren in de intake met potentiele kandidaten.
Een instrument dat de afstand tot de arbeidsmarkt in kaart brengt is
“Baanvindduur”. De Baanvindduur drukt uit hoe lang de te verwachten
werkloosheidsduur is van werknemers indien ze op een bepaald moment ontslagen
zouden worden.
Aanbeveling 2
De bovenstaande aanbeveling heeft tot gevolg dat het verzamelen en registreren
van de juiste informatie verbeterd moet worden. Op dit moment ontbreekt het hier
namelijk aan en zijn gegevens als de hoogte van een uitkering en het
arbeidsongeschiktheidspercentage

niet

altijd

bekend

bij

AutiTalent.

De

selectiecriteria en de basisgegevens van werknemers zullen moeten worden
uitgevraagd en geregistreerd worden in een digitaal systeem, zodat op eenvoudige
wijze de benodigde gegevens op elk moment kunnen worden opgevraagd.
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1. Inleiding
Het programma Autisme en Werk is een initiatief van Start Foundation en het
Fonds Psychische Gezondheid en is gestart op 1 januari 2012. Autisme en Werk
heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) te verbeteren. Daarnaast hebben beide organisaties de volgende
doelstellingen:


mensen met ASS beter laten meedoen op de arbeidsmarkt;



het vroegtijdig schoolverlaten terugdringen;



de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.

In totaal doen zeven organisaties mee aan het programma:
1. Handicap + studie
2. HAN Seneca
3. USG Restart
4. Koninklijke Auris Groep
5. AutiTalent B.V.
6. Vilans, Refrisk en Rozijwerk
7. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

1.1 Onderzoeksvraag
Start Foundation heeft opdracht gegeven onderzoek te doen om inzicht te krijgen in
de maatschappelijke impact van het programma “Autisme en Werk”. Het
onderzoek geeft antwoord op de volgende vraag:
Wat is de maatschappelijke impact van het programma “Autisme en Werk” en de
onderliggende projecten?
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar het project “Nieuw
werk door uitbreiding van diensten” van AutiTalent. AutiTalent is een werkgever
voor mensen met autisme en dienstverlener op het gebied van digitalisering en
(financiële) administratie. Met behulp van het project wil AutiTalent mensen met
ASS meer mogelijkheden op werk kunnen bieden en meer doorgroeimogelijkheden
bieden naar hoger gekwalificeerd werk.

Op basis van het overkoepelende

programma is voor het project “Nieuw werk door uitbreiding van diensten” de
volgende hoofdvraag geformuleerd:
Wat is de maatschappelijke impact van “Nieuw werk door uitbreiding van diensten”?
Voor elke organisatie zijn specifieke onderzoeksmethoden gekozen. In het geval van
AutiTalent is gekozen voor een SROI-analyse. Aan de hand van de SROI-analyse
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wordt duidelijk hoe groot de waarde is die bij diverse belanghebbenden wordt
gecreëerd.

1.2 Afbakening SROI-analyse
Bij de uitvoering van een SROI-analyse worden zeven principes gehanteerd. Deze
principes worden uitgebreid toegelicht in Bijlage 1. Voor het opstellen van de SROIanalyse van AutiTalent zijn de volgende stappen doorlopen, waarin de zeven SROIprincipes zijn geborgd:
Fase I - Afbakening reikwijdte onderzoek en opstellen theorie van verandering
Op basis van het rapport van “Quick Scan naar de effecten van het programma
Autisme en Werk”, zie Bijlage 3, is de theorie van verandering opgesteld. In de
theorie van verandering wordt omschreven welk probleem AutiTalent beoogt aan te
pakken door middel van het project. Hiermee wordt de koppeling gemaakt tussen
de achterliggende problematiek en de interventie die het project hierop pleegt.
Eveneens wordt beschreven op welke manieren er wordt getracht om het probleem
aan te pakken.
De theorie van verandering is getoetst bij de projectleider van AutiTalent (Ingrid
Timmer). Naar aanleiding van haar feedback is de definitieve versie van de theorie
van verandering opgesteld.
De theorie van verandering is gericht op het meten van effecten bij medewerkers die
zijn ingestroomd in het Nieuw werk door uitbreiding van diensten.
Bij het opstellen van de theorie van verandering is gebleken dat het project deels een
andere richting heeft gekregen dan vooraf gepland was. Doordat nieuwe banen in
nieuwe sectoren en nieuwe organisaties niet haalbaar bleken, is gefocust op het
verwerven van werk in de bestaande omgeving. Hierdoor is het in principe niet
mogelijk om een directe relatie te leggen tussen het doel van de investering en de
opbrengsten. Er is daarom gekozen om de gerealiseerde effecten voor de nieuwe
ingestroomde medewerkers wel in beeld te brengen en te waarderen, maar niet te
relateren aan de investering die Start Foundation gedaan heeft.
Fase II - Analyse belanghebbenden en opstellen effectenkaart
Vanuit de theorie van verandering is een Effectenkaart opgesteld met daarin de
belanghebbenden, een kwalitatieve beschrijving van hun inbreng, de verwachte
effecten en indicatoren bij deze effecten.
Het doel van de Effectenkaart is het geven van een overzicht van de
belanghebbenden en effecten. In deze SROI-analyse wordt onderzocht welke
belanghebbenden het grootste belang hebben bij dit project.
Op basis van de Quickscan, de theorie van verandering en feedback van de
projectleider zijn de belangrijkste belanghebbenden, effecten en indicatoren
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geselecteerd. Hoewel er een vermoeden is dat naasten van de deelnemers aan het
project ook effecten ervaren, is het niet mogelijk gebleken om deze effecten nader te
onderzoeken. In de praktijk bleek het namelijk zeer moeilijk om via de deelnemers
hun naasten te benaderen. Hierdoor kan geen realistisch en geverifieerd beeld
gegeven worden van de effecten die de naasten van de deelnemers aan het project
ervaren hebben.
Fase III - Verificatie van effecten
De verwachte effecten zijn geverifieerd aan de hand van interviews met de
projectleider, dossieranalyse, een focusgroep met 3 deelnemers en een digitale
enquête. De enquête is verspreid onder alle werknemers van AutiTalent die sinds
de start van het project ingestroomd zijn.
Fase IV - Waardering en toerekening van effecten
Naast de dossieranalyse en de enquête zijn voor de waardering van de effecten
gegevens gebruikt over de hoogte van en grondslagen voor uitkeringen. Het
raamwerk voor de berekeningen is toegelicht in bijlage 2 van dit onderzoek.
Alle effecten zijn onder te verdelen in drie categorieën:


Direct incasseerbaar:
De financiële opbrengsten van dit type effecten is te waarderen, omdat er
direct een afname in geldstromen waar te nemen is als een effect gerealiseerd
wordt. Denk hierbij aan een effect dat het afnemen van WWB-uitkeringen tot
gevolg heeft. Dit effect is financieel merkbaar voor de gemeente.



Niet direct incasseerbaar:
Dit zijn effecten waarvan de financiële opbrengsten niet direct te incasseren
zijn. Het is wel mogelijk dat dit type effecten op (lange) termijn en bij
toepassing van het project op grote schaal incasseerbaar zal worden.
Voorbeelden hier van zijn minder ureninzet van zorgprofessionals en
efficiëntere samenwerking tussen begeleiders.



Beleefde waarde:
Bij beleefde waarde gaat het om effecten als betere sociale relaties, betere
kwaliteit van leven en een betere gezondheid. Beleefde waarde is niet
incasseerbaar, het kan slechts leiden tot andere effecten die mogelijk wel een
incasseerbare waarde hebben.

Fase V - Berekening maatschappelijk rendement
In dit onderzoek zijn alleen de maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent in
beeld gebracht. Bij calculatie van de waarde van de effecten is rekening gehouden
met een discontovoet omdat een deel van de opbrengsten in de toekomst ligt.
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Fase VI - Rapportage
De resultaten van de bovenstaande fases zijn verwerkt in deze rapportage. Op basis
van de bevindingen is een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

1.3 Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende eerste
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de theorie van verandering gepresenteerd.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de effectenkaart. Hoofdstuk 4 beschrijft de waardering
van de effecten, waarna hoofdstuk 5 de maatschappelijke opbrengsten presenteert.
Hoofdstuk 6 bevat de conclusie en aanbevelingen van het onderzoek.
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2. Theorie van verandering
De theorie van verandering wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.
Probleem

Omvang probleem

Gevolg

Mensen met ASS kunnen

+/- 89.034 volwassenen

Instroom in en geen

moeilijker een betaalde

met ASS hebben geen

uitstroom uit

2.608 (16% van

baan vinden

betaalde baan (71%)

WIA /WAJONG-uitkering

16.300) Wajongers

1

(WTA, 2013)

Omvang gevolg

instroom met ASS

Mensen met ASS kunnen

+/- 36.000 volwassenen

Ziekteverzuim, definitieve

moeilijker een betaalde

met ASS hebben een

uitval: instroom

baan behouden

betaalde baan (29%)

WIA/WAJONG-uitkering

(2011)2

AutiTalent biedt met het project “Nieuw werk door uitbreiding van diensten” op
verschillende manieren een oplossing voor het niet kunnen vinden en behouden
van een baan. De specifieke interventies en het verwachte resultaat wordt in de
onderstaande tabel weergegeven.
Oplossing door AutiTalent

Verwacht resultaat van oplossing

“Jobcarving” – het uitbesteden van repeterende,

Meer banen voor werknemers AutiTalent in de

administratieve handelingen aan werknemers met

administratieve en financiële sector, minder

autisme.

werkloosheid, meer uitstroom uit Wajong/WIA.

Specifieke begeleiding op de werkplek door een

Voorkomen/tijdig opsporen van knelpunten,

coach met specifieke kennis van autisme.

minder ziekteverzuim, voorkomen definitieve
uitval, voorkomen instroom Wajong/WIA

Begeleiding door een personeelsfunctionaris van

Voorkomen/tijdig opsporen van knelpunten,

AutiTalent.

minder ziekteverzuim, voorkomen definitieve
uitval, voorkomen instroom Wajong/WIA

Zorgen voor de juiste randvoorwaarden op de

Voorkomen/tijdig opsporen van knelpunten,

werkplek:

hogere productiviteit, minder ziekteverzuim,

-

duidelijke communicatie

voorkomen instroom Wajong/WIA

-

duidelijke werkinstructies

-

taakafbakening

-

duidelijk aanspreekpunt

-

rustige werkomgeving

-

Omgeving dient begrip te hebben voor autisme

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering bij ziekte van een werknemer die na 2
jaar nog zo ziek is dat hij (deels) niet meer kan werken. In deze wet gaat het om wat hij nog wel kan. Het is in de
WIA zo geregeld dat de werknemer er altijd financieel op vooruit gaat als hij (gedeeltelijk) blijft werken (WGA). Er
is ook een uitkering voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen (IVA). De WIA vervangt de WAO.
2 Gespecificeerde cijfers over mensen met ASS in de WAO/WIA zijn niet beschikbaar.
1
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3. De Effectenkaart
De Effectenkaart geeft per belanghebbende de verwachte effecten en indicatoren
weer op basis van de theorie van verandering. Het overzicht komt voort uit de
theorie van verandering. De Effectenkaart vormt de basis voor de uitvoering van de
SROI-analyse. De indicatoren maken de effecten meetbaar en maken daarmee
inzichtelijk of de effecten van de belanghebbenden bereikt worden.
Belanghebbende Effecten

Indicatoren

Type waarde

Werknemers
AutiTalent

Vinden betaald werk

Meer inkomen uit
werk

Direct incasseerbaar

Verbetering welzijn

Zekerheid van werk;

Beleefd

Hebben van betaald
werk;
Werk dat past bij
kwaliteiten
AutiTalent

Afname
ziekteverzuim

Minder uitbetaling
salaris bij ziekte

Direct incasseerbaar

UWV/SZW

Afname uitkeringen

Minder kosten
Wajong uitkeringen

Direct incasseerbaar

Gemeente

Afname uitkeringen

Minder kosten WWB
uitkeringen

Direct incasseerbaar
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4. Waardering effecten
In dit hoofdstuk wordt per belanghebbende weergegeven welke effecten bereikt
zijn, wat de waarde is van deze effecten en hoeveel van deze waarde toegerekend
kan worden aan het project van AutiTalent.

4.1 Toelichting waardering effecten
In de berekeningen is uitgegaan van de peildatum 31-12-2013. Dit houdt in dat alle
berekeningen zijn gedaan vanaf het moment van indiensttreding tot en met 31-122013.
Een belangrijke aanname is dat alle werknemers van AutiTalent onder de “oude”
Wajong vallen. Per 1 januari 2010 ging de “oude” Wajong over in de “nieuwe”
Wajong. Gezien de leeftijd van de werknemers, allen waren 21 jaar of ouder op 1
januari 2010, is dit het meest realistische uitgangspunt.
Voor de meeste werknemers is het arbeidsongeschiktheidspercentage van de
werknemers door het UWV vastgelegd op 80-100%. Omdat AutiTalent allemaal
werknemers heeft met autisme, is gekozen om dit percentage op alle werknemers
toe te passen.
In bijlage 2 staat een nadere onderbouwing van de diverse berekeningen per
belanghebbende, per effect.

4.2.1 AutiTalent
Afname ziekteverzuim
De verwachting is dat de medewerkers minder ziekteverzuim zullen hebben
doordat ze goed begeleid worden door AutiTalent. Er is geen specifieke data over
het ziekteverzuim van de doelgroep van mensen met autisme bekend. Als
conservatieve inschatting is de afname van het ziekteverzuim daarom berekend op
basis van het verschil in ziekteverzuimpercentage tussen de werknemers van
project en het gemiddelde landelijke ziekteverzuimpercentage. Overwogen is om
het ziekteverzuim te vergelijken met bijvoorbeeld de SW sector, maar dit zou
waarschijnlijk een te optimistisch beeld geven omdat in de SW sector ook zeer
zwakke medewerkers in de beschutte omgeving meegeteld worden.
Er wordt vanuit gegaan dat AutiTalent zelf het volledige risico draagt voor
doorbetaling bij ziekte. Omdat hier kortdurend verzuim gemeten wordt, is de
aanname verder dat 100% van het loon doorbetaald wordt.
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4.2.2 Werknemers AutiTalent
Vinden van betaald werk
Eén van de verwachte effecten voor de werknemers van AutiTalent is dat zij een
hoger inkomen uit betaald werk hebben dan zij voorheen in een uitkeringssituatie
ontvingen. Gezien de gezinssituatie van enkele werknemers is de verwachting dat
zij een WWB uitkering ontvingen in aanvulling op de Wajong zodat hun inkomen
voldoet aan de bijstandsnorm.
Bij de werknemers die vanuit een uitkering (Wajong- en WWB-uitkering) bij
AutiTalent in dienst zijn gekomen is berekend of het werken bij AutiTalent heeft
geleid tot een hoger netto inkomen ten opzichte van de netto uitkering. Indien het
loon uit inkomen onder de wettelijk norm valt, is rekening gehouden met een
aanvulling uit de Wajong of WWB tot het normbedrag. Daardoor gaat de facto
niemand er in inkomen op achteruit en loont het hebben van betaald werk.
Verbetering welzijn
Op 28 juni 2013 is de beleefde waarde is onderzocht middels een focusgroep. Uit de
focusgroep zijn een twaalftal effecten naar voren gekomen die mogelijk belangrijk
waren. In de daaropvolgende online vragenlijst is aan alle medewerkers gevraagd
welke van deze effecten zij ervaren hebben door hun werk bij AutiTalent. Deze
effecten zijn in de vorm van stellingen bevraagd. De deelnemers hebben kunnen
aangeven welke effecten zij het belangrijkste vinden, of zij deze effecten ook zonder
AutiTalent bereikt zouden hebben en hoe groot de bijdrage van AutiTalent is
geweest aan het bereiken van deze effecten. De beleefde waarde brengt in beeld in
hoeverre medewerkers belang hechten aan een effect dat zij niet zonder deelname
aan AutiTalent hadden kunnen bereiken.
Onderstaande grafiek brengt in beeld welke effecten de medewerkers van
AutiTalent het belangrijkst vinden.
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Beleefde waarde
Betaald werk

Werk dat past bij mijn kwaliteiten en beperkingen
Zekerheid van werk
Meer zelfvertrouwen
Werk- en privézaken bespreken met begeleider…
Meer energie na een werkdag
Meer rust
Beter contact met collega’s
Minder stress
Relatie met familie/vrienden is verbeterd
Minder vaak ziek
Werk en privé beter gescheiden houden
Mate van beleefde waarde

Uit de analyse van de grafiek is de volgende top drie van effecten van AutiTalent af
te leiden:
1. Hebben van betaald werk
2. Werk dat bij de kwaliteiten en beperkingen van de persoon past.
3. Zekerheid van werk
Het valt ook op dat geen van de respondenten ervaren heeft dat de relatie met
familie/vrienden verbeterd is, dat hij minder vaak ziek, of werk en privé beter kan
scheiden. Dit kan betekenen dat deze aspecten überhaupt geen probleem waren, of
dat deze effecten in verhouding met andere zo klein waren dat de respondenten de
effecten niet noemenswaardig vonden. Het minder vaak ziek zijn komt overeen met
het lage ziekteverzuim dat al geconstateerd werd bij de medewerkers die sinds de
start van het project bij AutiTalent zijn gaan werken.

4.2.3 UWV/SZW
Afname Wajong-uitkering
De werknemers hebben allemaal een vorm van ASS, waardoor zij een Wajongstatus hebben. In een situatie van werkloosheid ontvangen zij dan ook een Wajonguitkering. Op het moment van indiensttreding bij AutiTalent vervalt de uitkering
maar behouden zij het recht op aanvulling van inkomen en herleving van de
uitkering in geval van ontslag. Bij de waardering van de afname van de Wajonguitkering is gekeken naar het aantal maanden dat zij sinds indiensttreding tot de
peildatum werkzaam zijn bij AutiTalent. Dit is periode waarop in elk geval een
besparing gerealiseerd is.
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Een deel van de werknemers ontvangt vanuit de Wajong een aanvulling op het
inkomen dat zij bij AutiTalent verdienen. De hoogte van de aanvulling is berekend
aan de hand van de rekenhulp van het UWV (UWV, 2014).

4.2.4 Gemeente
Afname WWB-uitkering
Bij de waardering van de afname van de WWB-uitkering is gekeken naar de
werknemers die vanuit een uitkeringssituatie zijn gekomen en hoeveel maanden zij
tot de peildatum werkzaam zijn bij AutiTalent. De afname van de WWB-uitkering is
bepaald op basis van de gezinssituatie van de werknemers. De WWB-uitkering is
een aanvulling op de Wajong-uitkering. Het aantal en de hoogte van de WWBuitkeringen is afgenomen, doordat deze werknemers in dienst zijn gekomen van
AutiTalent en daardoor (deels) een eigen inkomen verdienen.

4.3 Impact van AutiTalent
Bij het berekening van maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent moet rekening
gehouden worden met het feit dat een deel van de medewerkers ook zonder
AutiTalent betaald werk had gevonden. Dit is de deadweight factor. Een deadweight
percentage van 0% impliceert dat de effecten anders niet gerealiseerd zouden zijn,
100% deadweight betekent dat de effecten anders ook bereikt zouden zijn.
Naast deze deadweight factor moet ook vastgesteld worden in hoeverre de effecten
die gerealiseerd worden, toegerekend mogen worden aan AutiTalent. Er zijn
namelijk ook andere mensen of organisaties die een rol spelen; bijvoorbeeld familie,
vrienden of de organisatie waar de medewerker gedetacheerd is.
De combinatie van deadweight en toerekening bepaalt de hoogte van de impact3 die
AutiTalent heeft gehad. Voor het berekenen van de deadweight zijn twee
impactscenario’s gehanteerd. Het eerste scenario is gebaseerd op de respons van de
medewerkers op de enquête vraag “In hoeverre zou je de volgende effecten ook zelf
gerealiseerd hebben zonder AutiTalent?”. Hierbij is geanalyseerd wat het
gemiddelde antwoord was voor het effect “Ik heb betaald werk”. Op een schaal van
“niet” tot “helemaal” konden de respondenten aangeven of zij het effect ook zonder
AutiTalent bereikt zouden hebben. Het gemiddelde antwoord is omgezet naar een
percentage van 50%. Dit impliceert dat circa 50% van de deelnemers denkt dat zij
ook zonder AutiTalent betaald werk hadden gevonden.
In het tweede scenario is de deadweight gebaseerd op de cijfers uit de literatuur die
ook gebruikt zijn in de theorie van verandering. Uit de literatuur blijkt dat 29% van
de volwassenen met ASS betaald werk heeft.

3

Impact = (1 minus deadweight) maal toerekening
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In beide scenario’s is een toerekening van 64% gehanteerd. Dit is het gemiddelde
antwoord van de respondenten op het item “Ik heb betaald werk” van de enquête
vraag “Hoe groot is de bijdrage van AutiTalent aan het bereiken van de volgende
effecten.”
Scenario 1

Scenario 2

50%
64%
32%

29%
64%
45%

Deadweight
Toerekening
Impact AutiTalent

Uit de vergelijking van de enquête met de landelijke statistieken komt naar voren
dat de medewerkers hun kans op het realiseren van de effecten hoger inschatten
dan op basis van de literatuur verwacht zou worden. Dit kan te maken hebben met
zelfoverschatting van de medewerkers, maar het kan ook betekenen dat AutiTalent
een groep medewerkers in dienst heeft die relatief sterker is dan het landelijke
beeld. De laatste verklaring is meer in lijn met de relatief conservatieve inschatting
van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

4.4 Overzicht waardering
In de Effectenkaart op de volgende pagina is voor elk van de beide impactscenario’s
berekend wat de waarde van de gerealiseerde effecten is.
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Belanghebbende

Effecten

Indicatoren
waardering

Type waarde

Waarde
scenario 1

Waarde
scenario 2

Werknemers
AutiTalent

Vinden
betaald werk

Meer inkomen
uit werk;

Direct
incasseerbaar

€ 11.087

€ 15.592

Verbetering
welzijn

Zekerheid van
werk;

Beleefd

Hebben van
betaald werk;
Werk dat past
bij kwaliteiten
AutiTalent

Afname
ziekteverzuim

Minder
uitbetaling
salaris bij
ziekte

Direct
incasseerbaar

€ 1.162

€ 1.634

UWV/SZW

Afname
uitkering

Minder kosten
Wajong
uitkeringen

Direct
incasseerbaar

€ 38.816

€ 54.585

Gemeente

Afname
uitkeringen

Minder kosten
WWB
uitkeringen

Direct
incasseerbaar

€ 10.525

€ 14.801
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5. Maatschappelijke opbrengsten
De waarde van alle in de Effectenkaart benoemde effecten zijn bij elkaar opgeteld en
in onderstaande tabel per scenario gepresenteerd:

Totale waarde opbrengsten AutiTalent

Scenario 1

Scenario 2

€ 61.590

€ 86.611

Het project heeft een looptijd gehad van twee jaar. Dit betekent dat de waarde van
de effecten langzaam aan gedurende deze periode opgebouwd is. Daarom moet
rekening worden gehouden met de waardevermindering van geld. Hiervoor wordt
een discontovoet toegepast om de waarde van de effecten terug te rekenen naar de
startdatum van het project. De discontovoet die wordt toegepast in deze analyse is
5,5%. Dit leidt tot de volgende netto contante waarde van de opbrengsten:

Netto contante waarde opbrengsten AutiTalent

Scenario 1

Scenario 2

€ 55.336

€ 77.816

Start Foundation heeft een bedrag van € 77.400,- geïnvesteerd in AutiTalent. Omdat
er geen directe relatie is tussen deze investering en het geplande doel van het
project wordt er verder geen vergelijking gemaakt tussen de investeringen en de
opbrengsten.

Maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent

17

Pimbaa Onderzoek & Advies

6. Conclusie & Aanbevelingen
Dit

rapport

is

onderdeel

van

het

overkoepelende

onderzoek

naar

de

maatschappelijke impact van het programma “Autisme en Werk” en de
onderliggende projecten. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag
wat de maatschappelijke impact is van het project “Nieuw werk door uitbreiding
van diensten” van AutiTalent.

6.1 Conclusie
Afhankelijk van het impact scenario is de netto contante waarde van de door
AutiTalent gerealiseerde effecten € 55.336,- of € 77.816,-.

6.2 Aanbevelingen
Aanbeveling 1
Om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen behalen is de selectie van
medewerkers cruciaal. Hoe meer moeite een medewerker heeft om zelfstandig een
betaalde baan te kunnen vinden en behouden, des te hoger zal het rendement zijn
dat AutiTalent kan behalen door de deelnemer te plaatsen. Vooraf zou bepaald
moeten worden hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt werkelijk is en in hoeverre
potentiële medewerkers zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Leeftijd,
de mate van de arbeidsbeperking en hoe lang iemand werkloos is zijn factoren die
hierbij van invloed zijn. AutiTalent zou hier voor de selectiecriteria moeten
aanscherpen en deze integreren in de intake met potentiële kandidaten.
Een instrument dat de afstand tot de arbeidsmarkt in kaart brengt is
“Baanvindduur”. De Baanvindduur drukt uit hoe lang de te verwachten
werkloosheidsduur is van werknemers indien ze op een bepaald moment ontslagen
zouden worden. Voor de berekening van de baanvindduur wordt gebruik gemaakt
van CBS gegevens afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Aanbeveling 2
De bovenstaande aanbeveling heeft tot gevolg dat het verzamelen en registreren
van de juiste informatie verbeterd moet worden. Op dit moment ontbreekt het hier
namelijk aan en zijn gegevens als de hoogte van een uitkering en het
arbeidsongeschiktheidspercentage niet bekend bij AutiTalent. De selectiecriteria en
de basisgegevens van werknemers zullen moeten worden uitgevraagd en
geregistreerd worden in een digitaal systeem, zodat

op eenvoudige wijze de

benodigde gegevens op elk moment kunnen worden opgevraagd.
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Bijlage 1: SROI-principes en toepassing
Voor de berekening van de maatschappelijke waarde is zoveel mogelijk het principe
van Social Return on Investment (SROI) gevolgd. Internationaal worden 7 principes
gehanteerd bij de uitvoering van een SROI-analyse. Hieronder staan deze principes
aangegeven, zoals deze door het Nederlandse SROI-Netwerk worden beschreven4:
1. Belanghebbenden worden direct betrokken bij het opstellen van de analyse.
2. Er wordt onderzocht wat er verandert vanuit het standpunt van
belanghebbenden.
3. Korte en lange termijn effecten + effecten van activiteiten worden financieel
gewaardeerd.
4. Alleen relevante en significante zaken worden in beschouwing genomen.
5. Er wordt niet teveel geclaimd (voorzichtige aannames).
6. Transparantie (openheid in stappen tijdens analyse en te verifiëren
aannames).
7. Financiële aannames en effecten worden geverifieerd bij belanghebbenden.
Toepassing van deze principes betekent dat men in gesprek gaat met alle potentiële
belanghebbenden om bij hen, en vanuit hun perspectief, te achterhalen welk effect
zij ervaren of verwachten als gevolg van een project/interventie. Met interviews of
vragenlijsten wordt achterhaald wat de belangrijkste effecten zijn (relevant en
significant) en wat de waarde is van deze effecten.
Vervolgens wordt bekeken in hoeverre het bereiken van deze effecten aan de
interventie mag worden toegerekend (claimen van impact). Vanuit de SROImethodiek wordt deze vraag vanuit twee invalshoeken bekeken: 1) wat zou er in
ieder geval (met de werknemers) gebeurd zijn als het project er niet was geweest
(“deadweight”), en 2) in hoeverre hadden andere partijen invloed op het bereiken van
de resultaten en is het project verantwoordelijk voor de realisatie van de effecten
(“toerekening”). Bij de analyse van de toerekening worden externe factoren, die van
invloed

zijn

(bijvoorbeeld

demografische/economische

ontwikkelingen

of

veranderende wetgeving), in kaart gebracht.
De rapportage maakt vervolgens inzichtelijk welke aannames zijn gemaakt en welke
gegevens al dan niet worden gebruikt in de uiteindelijke berekeningen om tot
bepaling van de investering en de waarde te komen.

4

Bron: http://www.sroinetwerk.nl
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Bijlage 2: waardering en toerekening van effecten
De waardering en de toerekening van de effecten in hoofdstuk 4 worden hieronder
onderbouwd.
Deadweight, toerekening en impact


Scenario 1:

De deadweight en toerekening zijn vastgesteld op basis van de uitkomsten van de
digitale vragenlijst. Deadweight is vastgesteld op 50% en de toerekening op 64%.
Dit leidt tot een impact van 32% voor AutiTalent volgens de berekening (1 minus
deadweight) maal toerekening: 1-0,50 * 0,64= 0,32


Scenario 2:

De deadweight en toerekening zijn vastgesteld op basis van de uitkomsten van de
literatuur respectievelijk de digitale vragenlijst. Deadweight is vastgesteld op 29%
en toerekening op 64%. Dit leidt tot een impact van 45% voor AutiTalent volgens de
berekening (1 minus deadweight) maal toerekening: 1-0,29 * 0,64= 0,45
AutiTalent
Afname ziekteverzuim
Er is gekeken naar het verschil in ziekteverzuimpercentage (3,6%) tussen de
werknemers die gestart zijn na het begin van het project en het gemiddelde
ziekteverzuimpercentage in Nederland in de afgelopen jaren. Het ziekteverzuim in
Nederland schommelt zo rond de 4,5% (CBS, 2014). Het verschil is 0,9% (4,5%–
3,6%). De berekening van de besparing in het uitkeren van het salaris bij ziekte is als
volgt opgebouwd:
1. Een jaar heeft ongeveer 225 werkbare dagen (45 weken * 5 werkdagen). 2,5%
van 225 is 5,625 dagen.
2. Per dag kost een werknemer netto gemiddeld per dag €61,76 (8 uur * €7,72).
3. Het verschil in doorbetaling van salaris bij ziekte per werknemer is €347,40
(€61,76 * 5,625) op jaarbasis. Per maand is dat bedrag € 28,95.
4. De maandelijkse besparing is vermenigvuldigd met het aantal maanden dat
een werknemer in dienst is geweest tot de peildatum. De som van deze
uitkomsten is € 3630,-.
Werknemers AutiTalent
Toename inkomen door betaald werk
Om te bepalen of en in hoeverre het inkomen is toegenomen na indiensttreding bij
AutiTalent is de situatie hiervoor, de uitkeringssituatie, vergeleken met het salaris
van AutiTalent. De uitkeringssituatie bestaat uit twee typen uitkeringen: de
Wajong-uitkering, eventueel aangevuld met een WWB-uitkering.
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Wajong
De hoogte van de Wajong-uitkering is afhankelijk van het moment van instroom in
de Wajong. Mensen die voor 1 januari 2010 Wajong hebben aangevraagd vallen
onder de oude Wajong, daarna geldt de nieuwe Wajong regeling. Omdat alle
medewerkers per 1 januari 2010 ouder dan 21 jaar waren is aangenomen dat allen
onder de oude Wajong vallen. In de oude Wajong wordt de hoogte van de uitkering
berekend op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt
als volgt bepaald:
Minimumloon - nog te verdienen bedrag * 100
Minimumloon
Het percentage dat uit de berekening voortkomt wordt gekoppeld aan de klassen in
de tabel van de grondslag van de Wajong:
25-35%
35-45%
45-55%
55-65%
65-80%
80-100%

21% van de grondslag Wajong
28% van de grondslag Wajong
35% van de grondslag Wajong
42% van de grondslag Wajong
50,75% van de grondslag Wajong
75% van de grondslag Wajong

Het arbeidsongeschiktheidspercentage en het “nog te verdienen bedrag” waren niet
altijd bekend bij AutiTalent. In de meeste gevallen waren de werknemers ingedeeld
in de categorie 80-100%, wat leidt tot de grondslag van 75%. Bij de berekening van
de hoogte van de Wajong-uitkering is uitgegaan van de grondslag-bedragen van juli
2013 (Rijksoverheid, 2014). Met behulp van de rekenhulp van het UWV is de bruto
uitkering berekend (UWV, 2014). Tegen een gemiddelde belastingvoet van 30% is
dit bedrag vervolgens omgerekend naar de netto uitkering.
WWB
De maandelijkse Wajong uitkering is niet altijd voldoende om de bijstandsnorm
volgens het sociaal minimum te halen. In deze gevallen is aanvulling vanuit de
WWB mogelijk. De hoogte van de WWB-uitkering is wettelijk vastgesteld en is
afhankelijk van de gezinssituatie.
21 jaar tot AOW-leeftijd
Paar
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en
Maatschappelijke opbrengsten van AutiTalent

Per maand
€ 1.256
€ 879
€ 628
€ 251

Vakantietoeslag
€ 66
€ 46
€ 33
€ 13

Totaal
€ 1.322
€ 925
€ 661
€ 264
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alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd
Aanvulling op looninkomsten
Diverse werknemers hebben parttime contracten waardoor hun loon lager is dan
wettelijke norm. De werknemers die een Wajong uitkering ontvangen daarom een
aanvulling op hun inkomen, tot maximaal 75% van het wettelijk minimumloon.
Indien werknemers de bijstandsnorm dan nog niet halen dan wordt aangenomen
dat zij een aanvulling vanuit de WWB ontvangen.
Op basis van het huidige inkomen en diverse aannames ten aanzien van de
uitkeringssituatie voor indiensttreding is berekend dat het netto inkomen
toegenomen is met € 34.647. Dit bedrag wordt gecorrigeerd voor het percentage
toerekening in de beide scenario’s.
UWV/SZW
Afname kosten Wajong-uitkering
Vanaf het moment dat de medewerkers in dienst zijn gekomen bij AutiTalent is er
geen sprake meer van een Wajong-uitkering indien de medewerker minimaal 75%
van het wettelijk minimumloon verdient. De totale afname van deze uitkering
wordt berekend aan de hand van het aantal maanden dat hij in dienst is in tot de
peildatum. Per medewerker is het aantal maanden van het dienstverband
vermenigvuldigd met de Wajong-uitkering. De afname van de Wajong uitkeringen
is vervolgens gecorrigeerd voor de aanvullende uitkeringen die diverse
medewerkers ontvangen omdat hun loon lager is dan de bijstandsnorm. De totale
afname van de Wajong-uitkering komt daarbij uit op € 121.300. Dit bedrag wordt
gecorrigeerd voor het percentage toerekening in de beide scenario’s.
Gemeente
Afname kosten WWB-uitkering
Vanaf het moment dat de medewerkers in dienst zijn gekomen bij AutiTalent is er
geen sprake meer van een WWB-uitkering als de medewerker minimaal evenveel
verdient als de voor hem geldende bijstandsnorm.
De totale afname van WWB-uitkering wordt berekend aan de hand van het aantal
maanden dat de werknemer in dienst is tot de peildatum. Per medewerker is het
aantal maanden van het dienstverband vermenigvuldigd met de WWB-uitkering.
De afname van de WWB uitkeringen is vervolgens gecorrigeerd voor de
aanvullende uitkeringen die diverse medewerkers ontvangen omdat hun loon lager
is dan de bijstandsnorm. De totale afname van de WWB-uitkering komt daarbij uit
op € 32.890. Dit bedrag wordt gecorrigeerd voor het percentage toerekening in de
beide scenario’s.
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Bijlage 3: Quickscan AutiTalent
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Bijlage 4: Vragenlijst digitale enquête
Introductie:
In het kader van een onderzoek naar het belang van AutiTalent willen we graag
weten wat het werken bij AutiTalent voor jou opgeleverd heeft. Om dit te
achterhalen zullen we je 5 vragen voorleggen. Er zijn geen foute antwoorden. We
kunnen je naam niet koppelen aan de antwoorden die je geeft, de vragenlijst is dus
volledig anoniem.
Het invullen van de vragenlijst kost je circa 5 minuten.
1. Wat was je situatie voordat je bij AutiTalent kwam werken?
(je kunt meerdere mogelijkheden kiezen)
o

Ik studeerde

o

Ik had een andere betaalde baan

o

Ik werkte in de sociale werkvoorziening

o

Ik ontving een Wajong of WIA uitkering

o

Ik ontving een bijstandsuitkering

o

Ik ontving een WW uitkering

o

Anders, namelijk……

2. Welke effecten heeft het werken bij AutiTalent voor jou opgeleverd?
(je kunt meerdere mogelijkheden kiezen)
o

Ik heb betaald werk

o

Ik heb zekerheid van werk

o

Ik kan werk en privé beter gescheiden houden

o

Ik kan werk- en privézaken bespreken met de begeleider van
AutiTalent

o

Ik doe werk dat past bij mijn kwaliteiten en beperkingen

o

Ik heb beter contact met collega’s

o

Ik ben minder vaak ziek

o

Ik heb meer energie na een werkdag

o

Ik ervaar meer rust

o

Ik heb meer zelfvertrouwen

o

Ik ervaar minder stress

o

Mijn relatie met familie/vrienden is verbeterd

o

Het werken bij AutiTalent heeft voor mij niks (positiefs) opgeleverd
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3. Hoe belangrijk zijn de volgende effecten voor je?
Zeer
belangrijk

Belangrijk Gemiddeld Niet
Zeer
belangrijk onbelangrijk

Ik heb betaald werk
Ik heb zekerheid van werk
Ik kan werk en privé beter
gescheiden houden
Ik kan werk- en privézaken
bespreken met de begeleider
van AutiTalent
Ik doe werk dat past bij mijn
kwaliteiten en beperkingen
Ik heb beter contact met
collega’s
Ik ben minder vaak ziek
Ik heb meer energie na een
werkdag
Ik ervaar meer rust
Ik heb meer zelfvertrouwen
Ik ervaar minder stress
Mijn
relatie
met
familie/vrienden is verbeterd
Anders, namelijk……
4. In hoeverre zou je de volgende effecten ook zelf gerealiseerd hebben zonder
AutiTalent?
(noot: alleen de in vraag 2 gekozen effecten worden opgenomen)

Niet

Enigszins Gedeeltelijk Helemaal

Ik heb betaald werk
Ik heb zekerheid van werk
Ik kan werk en privé beter gescheiden houden
Ik kan werk- en privézaken bespreken met de
begeleider van AutiTalent
Ik doe werk dat past bij mijn kwaliteiten en
beperkingen
Ik heb beter contact met collega’s
Ik ben minder vaak ziek
Ik heb meer energie na een werkdag
Ik ervaar meer rust
Ik heb meer zelfvertrouwen
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Ik ervaar minder stress
Mijn relatie met familie/vrienden is verbeterd
Anders, namelijk……

5. Hoe groot is de bijdrage van AutiTalent aan het bereiken van de volgende
effecten.
(noot: alleen de in vraag 2 gekozen effecten worden opgenomen)
Zeer
groot

Groot

Gemiddeld Klein Zeer
klein

Ik heb betaald werk
Ik heb zekerheid van werk
Ik kan werk en privé beter gescheiden
houden
Ik kan werk- en privézaken bespreken
met de begeleider van AutiTalent
Ik doe werk dat past bij mijn kwaliteiten
en beperkingen
Ik heb beter contact met collega’s
Ik ben minder vaak ziek
Ik heb meer energie na een werkdag
Ik ervaar meer rust
Ik heb meer zelfvertrouwen
Ik ervaar minder stress
Mijn relatie met familie/vrienden is
verbeterd
Anders, namelijk……
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