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1 Introductie 

Eind 2006 bracht CPB het Discussion paper Measuring the Effectiveness of Public Employment 

Service (PES) workers uit.1 In die studie wordt met regionale (kantoor-)gegevens van CWI voor 

2004 de (marginale) effectiviteit van fte’s van CWI-werknemers geschat. Effectiviteit kent 

daarbij verschillende dimensies: preventie van instroom in de WW en WWB, uitstroom van 

werkzoekenden, de verwerking van uitkeringen en vacaturebereik. In het paper is uitvoerig 

uiteengezet hoe een zo deugdelijk mogelijke schatting van effectiviteit plaatsvindt. De 

schattingsresultaten die dit oplevert geven aan dat (extra) CWI medewerkers tot op zekere 

hoogte leiden tot meer uitstroom van kortdurend werkzoekenden, een snellere afwikkeling van 

cliënt-intakes, een strengere poortwachtersfunctie en een hoger vacaturebereik. Deze effecten 

zijn in het algemeen bescheiden, maar compenseren de kosten van (extra) personeel. 

 

CWI heeft het CPB nu verzocht om de effectiviteitschattingen uit te breiden met de jaren 2005 

en 2006. Aldus kan onderzocht worden of het voor 2004 geschetste beeld bestendigd en robuust 

is. Deze notitie presenteert beknopt de resultaten van deze exercitie (paragraaf 3), alsmede een 

interpretatie en mogelijke verklaringen (paragraaf 4). Voorafgaand hieraan gaat echter de 

aandacht uit naar de gegevens van CWI (paragraaf 2). Belangrijk is hierbij de constatering dat 

de gegevens voor 2005 en 2006 in meerdere opzichten niet volledig zijn: voor sommige 

kantoren ontbreken prestatie-indicatoren en informatie over de zoekduren, etniciteit en het 

opleidingsniveau van cliënten. Dit is dan ook de reden om schattingen van 2004 te vergelijken 

met die voor 2004-2006, en niet voor 2005 en 2006 separaat. Het globale beeld dat dan ontstaat 

is dat de effectiviteit voor 2004-2006 overeenkomstig die van 2004 is. Er zijn derhalve geen 

aanwijzingen dat de prestaties van CWI medewerkers (structureel) gewijzigd zijn over de tijd. 
 
1 Koning, P., 2006, Measuring the Effectiveness of Public Employment Service (PES) Workers: An Empirical Analysis Based 

on the Performance Outcomes of Regional Employment Offices, CPB Discussion Paper 73. Voor een Nederlandstalige 

versie, zie: Koning, P., 2006, Bemiddeling werkzoekenden lonend, Economisch-Statistische Berichten, 52-53. 
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2 De CWI gegevens 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de CWI-gegevens die we benutten om effectiviteit te schatten, 

opgesplitst naar de afzonderlijke jaren 2004, 2005, en 2006. Voor alle duidelijkheid: voor 2005 

en 2006 betreft het hier een selectie van kantoorgegevens, aangezien ten gevolge van fusies en 

splitsingen niet voor alle kantoren in 2005 en 2006 bekend is hoeveel cliënten deze hebben. 

Deze kantoren kunnen we dan ook niet meenemen in de empirische analyse.2  

 

Tabel 2.1 Geselecteerde CWI data: gemiddelden voor 2004, 2005 en 2006 

 2004 2005 2006 

Aantal kantoren 132 123 123 

Aantal cliënten (=totaal aantal werkzoekenden) 5551 5223 4708 

Aantal cliënten < 6 maanden  1617 ─ 1685 

Aantal cliënten ≥ 6 maanden 3934 ─ 3033 

    
Samenstelling cliëntenbestand    

Aandeel mannen 0.51 0.49 0.48 

Leeftijdsopbouw? JA NEE JA 

Opleidingsniveau? JA NEE JA 

Etniciteit? JA NEE NEE 

Kort en langdurend werkzoekenden? JA NEE JA 

    
Vacatures en fte’s    

Openstaande vacatures  1.127 1.639 1.356 

Vacatures per cliënt  0.23 0.34 0.32 

Aantal fte’s per kantoor 30.8 37.1 30.2 

fte per 1.000 cliënten 8.0 7.5 6.7 

fte per 1.000 cliënten < 6 maanden 26.2 ─ 19.4 

    
Prestatie-indicatoren    

Maandelijks uitstroompercentage  0.085 ─ 0.098 

- Idem, voor cliënten < 6 maanden 0.18 ─ 0.15 

- Idem, voor cliënten ≥ 6 maanden 0.045 ─ 0.068 

    
Uitstroompercentage WW afgelopen half jaar 0.53 0.58 0.64 

Uitstroompercentage WWB afgelopen half jaar 0.53 0.53 0.54 

    
Preventiequote WW 0.17 0.20 0.19 

Preventiequote WWB 0.41 0.44 0.50 

Tijdigheid WW 0.83 0.86 0.83 

Tijdigheid WWB 0.95 0.85 0.88 

Vacaturebereik 0.36 0.38 0.39 

    
Aandeel data waarvoor quotes bekend zijn 97%  65% 90% 

 
2 Het weglaten van deze kantoren zou de schattingsresultaten kunnen beïnvloeden. We hebben dit onderzocht door de 

schattingen voor 2004 én 2004-2006 te verrichten op louter kantoren waarvan gedurende de gehele periode de 

cliëntaantallen bekend zijn. Dit levert echter geen significante wijzigingen op in de resultaten van paragraaf 3. 



 

 3 

 

Tabel 2.1 geeft niet alleen enkele statistieken weer, maar maakt tevens duidelijk welke 

gegevens al dan niet ontbreken voor welke jaren (ook na selectie). Een aantal statistieken kan 

verder als volgt worden toegelicht: 

 

• De conjunctuur heeft zich gunstig ontwikkeld: het gemiddeld aantal cliënten per kantoor is 

gedaald en de uitstroom van werkzoekenden en het aantal vacatures per cliënt zijn toegenomen. 

Opmerkelijk is wel dat het aantal openstaande vacatures iets daalt in 2006 en dat vooral 

langdurig werkzoekenden uit de kaartenbakken verdwenen zijn. Bij kortdurend werkzoekenden 

zien we zelfs een lichte afname van de maandelijkse uitstroomkans. Dit zou verklaard kunnen 

worden door de hogere preventiequotes, waardoor met name kortere zoekduren voorkomen zijn 

en resterende klanten een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

 

• Het gemiddeld aantal fte’s van werknemers per cliënt per kantoor is substantieel gedaald, van 

8,0 per 1.000 cliënten in 2004 naar 6,7 in 2006.  

 

• Voor 2005 en 2006 ontbreken de nodige gegevens. Voor 2005 zijn nagenoeg geen controle-

variabelen voor de samenstelling van de cliëntenbestanden van kantoren; voor 2006 zijn alleen 

de opleidings- en leeftijdssamenstelling bekend. Kijken we naar de prestatie-indicatoren, dan 

ontbreken uitstroompercentages voor 2005. Evenzo zijn niet alle ‘quotes’ (voor preventie en 

tijdigheid) voor alle maanden (met name in 2005) bekend (zie onderste regel tabel). 

 

 

3 Schattingsresultaten 

In het CPB discussion paper uit 2006  is uitvoerig ingegaan op de voorwaarden voor consistente 

schatting van de effectiviteit van (extra) CWI-medewerkers. Binnen het kader van deze notitie 

voert het te ver om dit over te doen en verwijzen we naar deze studie. Wel is de constatering 

van belang dat, in tegenstelling tot binnen het jaar 2004, het gemiddeld aantal fte’s in de 

kantoren in 2005 en 2006 gewijzigd is. Tegelijk met deze ontwikkeling heeft de algemene 

conjunctuur zich gunstig ontwikkeld. Gesteld dat de krapte-indicator voor alle regio’s 

(vacatures per cliënt) niet ten volle de conjunctuur weerspiegelt − met name omdat we een 

schatting gebruiken van het aantal vacatures in de regio’s en er derhalve sprake is van 

meetfouten − is er daarom een risico tot inconsistente schattingen. Vandaar dat we in de 

schattingen naast de krapte-indicator tevens zogenaamde “kalendertijddummies” meenemen, 

voor zowel maanden als (indien van toepassing) jaren. Op deze wijze wordt de effectiviteit van 
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kantoren feitelijk geschat door exclusief gebruik te maken van de variatie in variabelen tussen 

regiokantoren.3  

Tabel 3.1 GLS schattingsresultaten voor effectivite it CWI medewerkers, 2004-2006  (standaardfouten 

tussen haakjes; * en ** indiceren significantie op niveau van 10% respectievelijk 1%). 

   2004 2004-2006 

Uitstroompercentage    0.041** 0.057** 

   (0.012) (0.010) 

Uitstroompercentage < 6 maanden   0.019 0.045** 

   (0.013) (0.011) 

Uitstroompercentage ≥ 6 maanden   0.003 0.010 

   (0.018) (0.015) 

Uitstroomquote WW   0.022* 0.028** 

   (0.008) (0.006) 

Uitstroomquote WWB   0.011 0.015 

   (0.011) (0.011) 

     
Tijdigheid WW   0.014** 0.021** 

   (0.005) (0.004) 

Tijdigheid WWB   ─0.000 ─0.000 

   (0.003) (0.004) 

Preventiequote WW   0.048** 0.071** 

   (0.012) (0.009) 

Preventiequote WWB   0.007 0.028* 

   (0.012) (0.009) 

Marktbereik   0.97** 0.51** 

   (0.076) (0.028) 

 

Tabel 3.1 geeft de geschatte elasticiteiten weer voor het effect van extra fte’s per cliënt op de 

verschillende prestatie-indicatoren, zowel voor 2004 afzonderlijk als voor 2004-2006 

gezamenlijk. De regressievergelijkingen komen overeen met die in het CPB discussion paper, 

met als verschil dat het aantal controlevariabelen voor 2004-2006 al geheel geringer is (zie tabel 

2.1) en de uitstroompercentages (van alle werkzoekenden, zowel kortdurend als langdurend) 

ontbreken voor 2005. Om verder een voorbeeld te geven van de interpretatie van elasticiteiten: 

1% extra fte’s per cliënt levert 0,041% extra uitstroom van werkzoekenden op in 2004. 

Doorgaans zijn de gevonden elasticiteiten bescheiden van omvang, zowel voor 2004 als voor 

2004-2006. De voorgaande rapporten zetten de gevonden elasticiteiten onder de noemer van 

kosten van fte’s enerzijds, en eventuele baten in termen van uitkeringsbesparingen anderzijds. 

Binnen het bestek van deze notitie laten we een dergelijke exercitie achterwege, al is dit 

betrekkelijk eenvoudig analoog uit te voeren voor 2006. 

 

 
3 Hiermee wijken we dus af van de benchmark-schattingen die we in de voorgaande studie uitvoerden voor 2004, waarbij de 

opname van maanddummies als robuustheidscheck werd opgenomen. Aangezien het gemiddeld aantal fte’s per cliënt 

vrijwel constant was over de maanden in 2004, had dit geen noemenswaardig effect op de schattingen. 
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Tabel 3.1 maakt dus duidelijk dat de geschatte (marginale) effectiviteiten van fte’s per cliënt 

voor het uitgebreide bestand globaal overeenkomen met die van 2004-2006. Vrijwel alle 

geschatte coëfficiënten voor de prestatie-indicatoren bevestigen dit beeld. Bovendien zijn de 

resultaten robuust ten aanzien van specificerende veronderstellingen.4 Voor wat betreft de 

uitstroom, de uitstroomquotes en de preventiequotes zien we iets hogere scores over de gehele 

periode, maar in geen van de gevallen is het verschil met de schattingen van 2004 statistisch 

significant. Wel vinden we nu significante schattingen voor de uitstroom van kortdurend 

werkzoekenden en de preventiequote van de WWB. De schatting van (marginale) effectiviteit 

voor het marktbereik van vacatures vormt de enige dissonant, in die zin dat we hier een 

duidelijk significante daling van effectiviteit zien. 

4 Interpretatie 

Over de gehele linie overheerst het beeld dat geschatte effectiviteiten min of meer gelijk zijn 

gebleven. We zien op onderdelen een lichte toename, maar deze zijn niet significant. Het is niet 

eenvoudig om tot een eenduidige interpretatie te komen van deze resultaten. Onderstreept zij 

nog eens dat omissies in de data de schattingen voor 2005 en 2006 onzekerder maken dan die 

voor 2004. Maar daarnaast zijn er verschillende factoren die bepalend zijn voor de resultaten en 

die wellicht in toekomstige analyses meer aandacht kunnen krijgen: 

 

• Dalende meeropbrengsten en toenemende productiviteit:  in de periode 2004-2006 is het aantal 

fte’s per cliënt substantieel gedaald. In geval van dalende meeropbrengsten van extra 

werknemers betekent dit dat de (marginale) productiviteit van werknemers is toegenomen.5  

 

• Efficiëntere  allocatie personeel: deze verklaring is gerelateerd aan de vorige. Uit de gegevens 

voor 2005 en 2006 wordt duidelijk dat de variatie in fte’s per cliënt over de CWI-kantoren 

substantieel is afgenomen. Anders geformuleerd: de hoeveelheid personeel per kantoor is een 

meer accurate weerspiegeling van het aantal cliënten geworden. Bij dalende meeropbrengsten 

betekent dit dat personeel dus effectiever wordt ingezet: meer naar kantoren die krap in hun 

jasje zitten, met een relatief hoge marginale productiviteit. 

 

• Samenhang met beleid ketenpartners (UWV en gemeenten): de laatste jaren is de 

samenwerking tussen CWI en de (andere) ketenpartners versterkt, met als meest prominente 

 
4 Hiertoe zijn dezelfde robuustheidchecks uitgevoerd als in het CPB discussion paper (zie tabel 4.3 op pagina 23). 
5 Recent is het CPB een onderzoek gestart naar het belang van schaaleffecten binnen de sociale zekerheid. Hier zullen 

tevens de CWI-bestanden benut worden, zodat meer zicht ontstaat op de vraag hoe belangrijk schaaleffecten zijn bij de 

uitvoering van verschillende taken.  
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voorbeeld de bedrijfsverzamelgebouwen waarin cliënten op één plaats terecht kunnen bij 

diverse betrokken instanties en dienstverlening op elkaar is afgestemd. Deze samenwerking  

moet de effectiviteit van CWI versterken: er zijn kortere lijnen en dus minder kosten gemoeid 

met overdracht van cliëntdossiers. Door deze vervlechting vertroebelt echter het zicht op de 

afzonderlijke effectiviteit van ketenpartners. Stel bijvoorbeeld dat in sommige van de 

bedrijfsverzamelgebouwen zowel CWI als gemeenten en/of UWV het aantal te verwachten 

cliënten onderschatten. In dat geval beschikken beide instanties over relatief veel fte’s per 

cliënt. Gevolg is een overschatting van het effect van extra CWI-medewerkers, omdat hieraan 

ook meer medewerkers van ketenpartners gekoppeld zijn, die ook gericht zijn op het begeleiden 

van cliënten naar werk.  

 

• Ter afsluiting zij nog eens vermeld dat de verrichte schattingen (ook) in deze aanvullende 

notitie geen antwoord geven op de vraag welke instantie de huidige bemiddelings- en 

preventietaken van CWI het meest efficiënt kan verrichten. De schattingen maken duidelijk dat 

de activiteiten van extra CWI-medewerkers aan de marge zichzelf terugverdienen in termen van 

uitkeringsbesparingen. Dit betekent dat het onverkort afschaffen of verminderen van de taken 

die CWI uitvoert voor de overheid per saldo weinig oplevert. Hieruit volgt echter niet de 

conclusie dat CWI als vanzelf de aangewezen instantie is om deze taken uit te voeren. Een 

bredere analyse, waarbij de inzet en effectiviteit van CWI medewerkers wordt afgezet tegen die 

van medewerkers bij andere instanties, is nodig om te bezien of de uitvoering van preventie en 

bemiddeling effectiever zou zijn geweest bij gemeenten of uitzendbureaus.   


