
 

 

FAQ iBor 
 
Wat is het iBor sport en reïntegratie? 
 
Hoe help je mensen zonder werk weer aan perspectief? Steeds vaker zetten gemeenten sport in om 
hun doelstellingen in het sociaal domein te bereiken. Dit interactief beleidsondersteunende 
rekenmodel (iBor) laat zien wat sportieve reïntegratietrajecten economisch en maatschappelijk 
kunnen opleveren. 
  
 
In het iBor zie je de kosten en baten van de inzet van sport voor drie verschillende doelstellingen: 

1.       Het voorbereiden van langdurige werklozen op reïntegratie. 
2.       Het helpen van werklozen met meervoudige sociale, medische en psychische problemen bij 
uitstroom naar werk. 
3.       Het begeleiden van jongeren zonder baan naar onderwijs of werk. 

Het iBor heeft als doel de discussie over de inzet van sport en bewegen in het sociaal domein te 
stimuleren. Het rekenmodel is gebaseerd op bestaande interventies en de cijfers zijn realistisch. Maar 
het blijft een model: het iBor is niet bedoeld om de exacte omvang van effecten te bepalen en er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend. 
  
Op welk programma is model 1 ‘Het voorbereiden van langdurige werklozen op re-integratie’ 
gebaseerd? 
De berekeningen op deze pagina zijn gebaseerd op het programma Bewegen Werkt (voorheen Beweging 
als Warming-up voor Reïntegratie). De resultaten laten zien wat de meerwaarde is van een dergelijk 
interventie ten opzichte van niets doen. 

Bewegen Werkt is een reactiveringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante 
competenties centraal staan. De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen 
met (meestal) een grote afstand tot arbeidsmarkt en/of een beperkte sociale of maatschappelijke 
participatie. De effecten van dit programma zijn goed onderbouwd. 

Op welk programma is model 2 ‘Het helpen van werklozen met meervoudige sociale, medische en 
psychische problemen bij uitstroom naar werk’ gebaseerd? 
  
De berekeningen op deze pagina zijn gebaseerd op een Extra Intensieve Trajectbegeleiding (ExIT) waarin 
ook sport- en beweegactiviteiten waren opgenomen. Het programma was als pilot onderdeel van het 
Sportplusprogramma dat van 2011 tot 2014 plaatsvond in Rotterdam en bestaat niet meer in deze vorm. 
Een toelichting op de aanpak en een evaluatie (pdf) van het uitkomsten zijn wel beschikbaar. 
  
Op welk programma is model 3 ‘Het begeleiden van jongeren zonder baan naar onderwijs of werk’ 
gebaseerd? 
De berekeningen op deze pagina zijn gebaseerd op de aanpak van Challenge Sport uit Rotterdam. 
Challenge Sports gebruikt rolmodellen om jongeren zonder startkwalificaties te bewegen aan het werk 
te gaan of terug te keren naar school. In het sportieve deel van het programma worden de deelnemers 
begeleid door topsporters die hen proberen te motiveren iets van hun leven te maken. Coaches uit 
vergelijkbare milieus als de jongeren leren hen vaardigheden als solliciteren en helpen hen bij het 
oplossen van problemen zoals schulden. Zie voor meer informatie over het programma de publicatie 
Transparante werkwijze maakt kosten en resultaten inzichtelijk. 

  

https://www.allesoversport.nl/artikel/bewegen-als-warming-up-voor-re-integratie-bewegen-werkt/
http://www.rotterdamtopsport.nl/nieuws/sportverenigingen-helpen-werkzoekende-rotterdammers/
http://www.rotterdamtopsport.nl/nieuws/sportverenigingen-helpen-werkzoekende-rotterdammers/
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Brochure%20Sportplusprogramma_v7.pdf
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/Brochure%20Sportplusprogramma_v7.pdf
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?kb_id=15914&transparante-werkwijze-maakt-kosten-en-resultaten-inzichtelijk&kb_q=
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?kb_id=15914&transparante-werkwijze-maakt-kosten-en-resultaten-inzichtelijk&kb_q=
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?kb_id=15914&transparante-werkwijze-maakt-kosten-en-resultaten-inzichtelijk&kb_q=
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Wat bedoelen we met maatschappelijk effect? 
Het maatschappelijk effect is het verschil tussen de kosten en de baten van deze sportieve interventie 
uitgedrukt in euro’s. De kosten bestaan vooral uit de investering in het programma zelf. Denk aan 
begeleiding en de huur van een locatie. Bij baten gaat het niet om geld dat wordt verdiend, maar om 
kosten die worden vermeden, bijvoorbeeld omdat deelnemers minder vaak een beroep doen op de zorg. 

Een positief maatschappelijk effect betekent dat de sportieve interventie maatschappelijk gezien meer 
oplevert dan het alternatief: niets doen. Voor beide scenario’s zijn de kosten en baten berekend voor een 
periode van 24 maanden. De bedragen zijn netto contant: dat wil zeggen dat we voor toekomstige 
kosten of opbrengsten berekenen wat deze op dit moment waard zijn. 
  
Wat is de participatieladder? 
De participatieladder is een veelgebruikte maat bij reïntegratie. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de 
participatie. Van hoog naar laag staan de zes treden in het kort voor: 
6. Betaald werk 
5. Betaald werk met ondersteuning 
4. Onbetaald werk 
3. Deelname aan georganiseerde activiteiten 
2. Sociale contacten buitenhuis 
1. Geïsoleerd 
 
Waaruit bestaan de kosten en baten? 
De investeringen en opbrengsten van de inzet van sport en bewegen zijn als volgt verdeeld: 
  

 Kosten Baten 

Sociale zekerheid Uitvoering van de interventie Minder uitkeringen en 
uitvoeringskosten 

Werkgever* Salaris Productiewaarde 

Zorgverzekeraar Geen Besparing op de 
gezondheidskosten, vooral door 
minder huisartsenbezoek. 

Individu Minder of geen uitkering na het 
vinden van een baan, belasting 
over een salaris. 

Salaris 

  
* In het model zijn de salariskosten gelijkgesteld aan de productiewaarde.  Hierdoor is de som van kosten 
en baten voor de werkgever altijd nul. 
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Welke algemene aannames zijn gedaan? 
De volgende algemene aannames zijn gehanteerd: 

·         De analyseperiode is 24 maanden. Te verwachten is dat sommige effecten zich over een langere 
periode voordoen, maar dit is niet meegenomen in de berekening. 

·         De interventies met alle deelnemers starten in het begin van maand 1. 
·         De kosten van het traject worden gelijkmatig verdeeld over de looptijd. 
·         Uitval wordt gelijkmatig verdeeld over de looptijd van het traject. 
·         Na afloop van het traject blijven de effecten gelijk. Er wordt dus niet gekozen voor het hanteren 

van een autonome ontwikkeling. 
·         Er is geen rekening gehouden met het effect van het opnieuw terugstromen naar een uitkering 

(bij baanverlies). 
·         Er is geen sprake van verdringing op de arbeidsmarkt. Met andere woorden herintredende 

werknemers nemen niet de baan van anderen in. 
·         Er is geen correctie voor inflatie opgenomen gezien de beperkte analyseperiode (24 maanden). 
·         Alleen de economische effecten van het verschuiven op de participatieladder zijn meegenomen. 

Andere maatschappelijke effecten (kwaliteit van leven, gevoel van welbevinden, participatie in 
de maatschappij) zijn niet in geld uitgedrukt. 

  
  
  
Waar vind ik meer informatie? 
Neem voor vragen over het iBor, over sport en arbeidsreïntegratie of over de maatschappelijke en 
economische waarde van sport en bewegen in het algemeen contact op met Kenniscentrum Sport of kijk 
op www.allesoversport.nl voor artikelen over dit onderwerp. 
  
 
  

 

https://www.kenniscentrumsport.nl/contact/
https://www.kenniscentrumsport.nl/contact/
https://www.allesoversport.nl/?s=reintegratie
https://www.allesoversport.nl/?s=reintegratie

