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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
 
In opdracht van VNG Realisatie (voorheen KING), heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) een onderzoek uitgevoerd naar deelnemers aan het sociaal domein: de 
zogeheten ‘longitudinale analyse sociaal domein’. Dit onderzoek richt zich zowel op de 
periode vóór- en nadat personen in het sociaal domein terechtkomen: 

- Na instroom in sociaal domein: hierbij richt zich het onderzoek op de personen die 
in 2015 deelnemen aan regelingen binnen het sociaal domein (Participatiewet, Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Jeugdwet en de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW)) en volgt deze groep gedurende 2015 en de eerste helft 
van 2016. Blijven zij gebruik maken van dezelfde of andere regelingen binnen het 
sociaal domein of stromen ze (succesvol) uit?  

- Voor instroom in sociaal domein: hierbij wordt teruggekeken naar hoe deze 
personen in het sociaal domein terecht zijn gekomen. De focus ligt daarbij op 
gebeurtenissen die het leven van een persoon drastisch kunnen veranderen, de 
zogenaamde ‘life-events’ of ‘kantelmomenten’. Dit kan VNG Realisatie en 
gemeenten handvatten geven voor de ontwikkeling van gerichte preventie 
activiteiten. 

1.2 Projectresultaat 
 
Het projectresultaat van dit onderzoek bestaat uit een tabellenset en microdatabestanden. 
Het CBS maakt per gemeente een tabellenset met vier tabellen (in .csv-format) met daarin 
resultaten uitgesplitst naar het totaal van de gemeente en iedere wijk binnen de gemeente:  

- Tabel 1 beschrijft voor personen die op 1 januari 2015 gebruik maakten van 
tenminste één regeling uit het sociaal domein (Wmo2015, Jeugdwet, 
Participatiewet, WSW), en op dat moment in Nederland wonen (staan ingeschreven 
in de Basisregistratie Personen (BRP)), hun gebruik van verschillende soorten 
regelingen 6, 12 en 18 maanden later (Wmo2015, Jeugdwet, Participatiewet, 
WSW). 

- Tabel 2 splitst tabel 1 uit naar achtergrondkenmerken als bijvoorbeeld leeftijd, 
geslacht en burgerlijke staat, van personen op 1 januari 2015.  

- Tabel 3 beschrijft voor personen die op 1 januari 2015 gebruik maakten van de 
Jeugdwet en op dat moment in Nederland woonden, op de vier verschillende 
peilmomenten:  

o het aantal personen dat gebruik maakt van een regeling binnen de 
Jeugdwet; 

o het aantal personen dat gebruik maakt van de Participatiewet;  
o het aantal personen dat gebruik maakt van de WSW;  
o het aantal personen met een baan;  
o het aantal personen dat onderwijs volgt (peildatum hiervan is 1 oktober); 
o de sociaal economische categorie waarbinnen een persoon valt (dit is 

afhankelijk van de bron van inkomen van de persoon in een maand). 
Al deze gegevens worden uitgesplitst naar leeftijd: personen jonger dan 18 jaar 
en personen van 18 jaar of ouder. 
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- Tabel 4 beschrijft voor personen die in de jaren 2010/2012 tot en met 2014 één of 
meerdere life-events hebben meegemaakt en op 1 januari 2015 in Nederland 
woonden, of men op 1 januari 2015 wel of geen gebruik maakte van ten minste één 
regeling binnen het sociaal domein (Wmo2015, Jeugdwet, Participatiewet, WSW). 

 
De tabellensets heeft het CBS berekend op basis van drie microdatabestanden die zij in dit 
onderzoek heeft samengesteld, en die ook beschikbaar zijn via de Remote Access/On Site-
omgeving (RA/OS-omgeving) van het CBS. Het betreft de volgende bestanden: 
 

- Het ‘Peilmomentenbestand’  bevat gegevens over de doelpopulatie personen die 
gedurende het jaar 2015 deelnemen aan regelingen binnen het sociaal domein 
(Participatiewet, Wmo2015, Jeugdwet, WSW). Van deze personen worden op de 
peilmomenten 1 januari 2015, 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016 
verschillende kenmerken in beeld gebracht, op het gebied van demografie, 
onderwijs, werk, financiën, huisvesting, gezondheid en veiligheid. 

o 180319_VNGrealisatie_LASD_161011_Peilmomentenbestand_V1.SAV 
 

- Het ‘Trajectenbestand’ bevat voor dezelfde populatie meer detailinformatie over 
alle verschillende soorten regelingen, trajecten et cetera in het sociaal domein 
waarvan de personen in 2015 en 2016 gebruikmaakten, inclusief begin- en 
einddatum. Daarnaast worden per persoon de baangegevens weergegeven voor 
alle banen in 2015 en 2016, inclusief begin- en einddatum. 

o 180319_VNGrealisatie_LASD_161011_Trajectenbestand_V1.SAV 
 

- Het ‘Life-eventsbestand’ bevat alle personen die in de periode 2010-2015 (vooraf 
vastgestelde) life-events hebben meegemaakt. Het Life-eventsbestand bevat deels 
dezelfde personen als het Peilmomentenbestand, namelijk personen die in 2015 in 
het sociaal domein zaten en in 2015 of in (maximaal 5) eerdere jaren een life-event 
hebben meegemaakt. Daarnaast zijn personen opgenomen die in 2015 geen 
gebruik hebben gemaakt van regelingen binnen het sociaal domein, maar wel een 
life-event hebben meegemaakt. 

o 180319_VNGrealisatie_LASD_161011_LifeEventsbestand_V1.SAV 
 

Meer informatie is te vinden in het documentatierapport behorend bij de 
microdatabestanden: ‘180319_VNGrealisatie_LASD_161011_Documentatierapport.pdf’. 
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2. Toelichting op de tabellen 

2.1 Beschrijving van de populatie 
De populaties verschillen tussen de tabellen. In tabel 1 en tabel 2 bestaat de populatie uit 
personen die op 1 januari 2015 woonachtig waren in Nederland en op 1 januari 2015 
gebruik maakten van één of meerdere regelingen binnen het sociaal domein. Tabel 3 heeft 
betrekking op een smallere populatie, namelijk de in Nederland woonachtige personen die 
op 1 januari 2015 gebruik maakten van één of meerdere regelingen binnen de Jeugdwet.  
 
Onder het sociaal domein verstaan we: 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 
- Jeugdwet: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 
- Participatiewet (P-wet) 
- Wet sociale werkvoorziening (WSW) 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingegaan op 1 januari 2015 en stelt 
gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en 
participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale 
problemen. Gegevens met betrekking tot de Wmo2015 worden door het CBS verzameld 
voor de Gemeentelijke Monitor sociaal domein (GMSD)1. Niet alle gemeenten nemen deel 
aan de GMSD: gemeenten doen op vrijwillige basis mee. Alleen voor de inwoners van de 
gemeenten die data hebben aangeleverd voor de GMSD en toestemming hebben gegeven 
voor publicatie kunnen gegevens worden samengesteld. Zie voor meer informatie: 
“Documentatierapport Kenmerken van Wmo maatwerkarrangementen (WMOTAB)”2.

Jeugdwet 
De Jeugdwet biedt meerdere vormen van hulp of zorg aan personen met een leeftijd tot 18 
jaar (in bepaalde gevallen tot 23 jaar), waaronder jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. 
 
Participatiewet 
Binnen de tabellen is een smalle definitie van de Participatiewet gehanteerd, namelijk het 
beroep op bijstandsuitkeringen (inclusief uitkeringen onder de voormalige WWB). Binnen 
de microdatabestanden waarop de tabellen zijn gebaseerd zijn gegevens beschikbaar over 
een bredere definitie van de Participatiewet, namelijk bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW, 
IOAZ), arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (Wajong, WAO, WAZ, IVA, WGA), re-
integratievoorzieningen (SRG) en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). 
 
Wet sociale werkvoorziening 
Deze wet regelt aangepaste werkgelegenheid voor personen die door lichamelijke, 
verstandelijke of psychische aandoeningen alleen onder aangepaste omstandigheden 
kunnen werken. Toegang tot de wet is per 1 januari 2015 afgesloten, personen met een 
 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/overzicht/gemeentelijke-
monitor-sociaal-domein  
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83817NED/table?ts=1517477277426  
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-
doen/microdatabestanden/wmotab-kenmerken-van-wmo-maatwerkarrangementen 
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WSW-indicatie vallen vanaf die datum onder de Participatiewet. De WSW blijft bestaan 
voor personen die voor 15 mei 2011 een WSW-indicatie hadden. Voor personen die na 15 
mei 2011 een WSW-indicatie hebben gekregen, geldt een overgangsregeling. Een WSW-
indicatie vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
De populatie van tabel 4 bestaat uit personen die in de jaren 2010/2012 tot en met 2014 
één of meerdere life-events hebben meegemaakt en op 1 januari 2015 woonachtig waren 
in Nederland.  
 
Life-events zijn gebeurtenissen die het leven van een persoon drastisch kunnen 
veranderen, zogenaamde ‘kantelmomenten’. In dit onderzoek worden de volgende life-
events meegenomen: 
 
Verandering in huishoudenssamenstelling:
Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Scheiding
Geboorte van een kind
Overlijden van een dierbare (gezin)
Verhuizing
Opleiding:
Behalen van een diploma
Voortijdig schoolverlaten
Werk/financiën:
Ontslag via UWV
Gebruik maken van schuldhulpverlening
Gezondheid:
Gebruik maken van Zorg Met Verblijf (>90 dagen aaneengesloten)
Veiligheid:
Met Bureau HALT in aanraking komen
Proces-verbaal krijgen
Recidive criminaliteit
Gedetineerd
Slachtoffer zijn van geweld/zeden/diefstal

Voor de life-events in de categorieën ‘Verandering in huishoudenssamenstelling’, 
‘Opleiding’, ‘Werk/financiën’ en ‘Gezondheid’ is gekeken naar de periode 2012 tot en met 
2014. Vanwege de verwachte grote(re)  impact, is voor de life-events in de categorie 
‘Veiligheid’ naar een langere periode  gekeken, namelijk de periode van 2010 tot en met 
2014. 
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2.2 Beschrijving van de variabelen 
 
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen in de maatwerktabellen gegeven.  

2.2.1 Tabel 1. Aantal personen in het sociaal domein op 1 januari 2015, dat al dan niet in 
het sociaal domein zit op 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016 

 
Gemeente201501 
Deze variabele geeft de woongemeente van personen aan, op peilmoment 1 januari 2015. 
 
Wijk201501 
Deze variabele geeft de woonwijk van personen binnen de woongemeente aan, op 
peilmoment 1 januari 2015. 
 
Volgnr 
Deze variabele geeft middels een volgnummer de combinatie aan van de soort regeling 
(Participatiewet, Wmo2015, Jeugdwet, WSW) waar personen gebruik van maken en het 
peilmoment (1 januari 2015, 1 juli 2015, 1 januari 2016, 1 juli 2016). De volgnummer lopen 
van 1 tot en met 19 (zie onderstaande tabel). De frequentie van deze volgnummers wordt 
weergegeven voor het totaal van de woongemeente en per wijk. Indien in een 
woongemeente of in een wijk door personen geen gebruik wordt gemaakt van een 
bepaalde regeling op een peilmoment, wordt deze regeling op dat peilmoment niet in de 
tabel weergegeven. Het volgnummer van deze combinatie zal dan ook ontbreken in de 
tabellen. 

Volgnr SoortRegeling Peilmoment 
1 Maakt gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jan-15 
2 Maakt geen gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jul-15 
3 Maakt gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jul-15 
4 Heeft uitkering in het kader van de Participatiewet 1-jul-15 
5 Maakt gebruik van voorziening in het kader van de Wmo 1-jul-15 
6 Maakt gebruik van Jeugdwet (bescherming, hulpverlening of reclassering) 1-jul-15 
7 Heeft WSW-indicatie, dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst 1-jul-15 
8 Maakt geen gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jan-16 
9 Maakt gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jan-16 
10 Heeft uitkering in het kader van de Participatiewet 1-jan-16 
11 Maakt gebruik van voorziening in het kader van de Wmo 1-jan-16 
12 Maakt gebruik van Jeugdwet (bescherming, hulpverlening of reclassering) 1-jan-16 
13 Heeft WSW-indicatie, dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst 1-jan-16 
14 Maakt geen gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jul-16 
15 Maakt gebruik van regeling uit het sociaal domein 1-jul-16 
16 Heeft uitkering in het kader van de Participatiewet 1-jul-16 
17 Maakt gebruik van voorziening in het kader van de Wmo 1-jul-16 
18 Maakt gebruik van Jeugdwet (bescherming, hulpverlening of reclassering) 1-jul-16 
19 Heeft WSW-indicatie, dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst 1-jul-16 
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SoortRegeling 
Deze variabele geeft de soort regeling binnen het sociaal domein aan waar personen 
gebruik van maken. Het betreft regelingen in het kader van de Participatiewet, de 
Wmo2015 en de Jeugdwet. Of men een WSW-indicatie, -dienstbetrekking of  
-arbeidsovereenkomst betreft wordt eveneens apart weergegeven. Bovendien zijn 
totaalcategorieën opgenomen: maakt men wel gebruik van (één of meerdere) regelingen 
binnen het sociaal domein of maakt men hier geen gebruik van. 
 
Peilmoment 
Deze variabele geeft het peilmoment aan waarop het aantal personen wordt weergegeven 
dat gebruik maakt van de soorten regelingen binnen het sociaal domein: 1 januari 2015, 1 
juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016. 
 
Totaal 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat gebruik maakt van één of 
meerdere soorten regelingen binnen het sociaal domein, op peilmoment en per 
woongemeente of woonwijk.  
 
TotaalWmo 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat gebruik maakt van een regeling in 
het kader van de Wmo, op peilmoment en per woongemeente of woonwijk. 
 
TotaalJz 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat gebruik maakt van de Jeugdwet 
(jeugdbescherming, jeugdhulp en/of jeugdreclassering), op peilmoment en per 
woongemeente of woonwijk. 
 
TotaalPwet 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat gebruik maakt van regelingen in 
het kader van de Participatiewet, op peilmoment en per woongemeente of woonwijk. 
 
TotaalWSW 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat een WSW-indicatie, -
dienstbetrekking of –arbeidsovereenkomst heeft, op peilmoment en per woongemeente of 
woonwijk.  
 
Het uitgangspunt voor de aantallen op de peilmomenten 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 
2016 is steeds de populatie op 1 januari 2015. De aantallen op de peilmomenten 1 juli 
2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016 geven aan hoeveel van de personen die op 1 januari 
2015 gebruik maakten van één of meerdere soorten regelingen binnen het sociaal domein 
dat op die peilmomenten nog steeds of juist niet meer doen. We volgen de populatie van 1 
januari 2015 dus in de tijd. Dit geldt zowel voor het ‘overall’  totaal, als voor de variabelen 
TotaalWmo, TotaalJz, TotaalPwet en TotaalWSW. 
 

2.2.2 Tabel 2. Aantal personen in het sociaal domein op 1 januari 2015, dat al dan niet in 
het sociaal domein zit op 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016, uitgesplitst naar 
achtergrondkenmerken 
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Gemeente201501 
Deze variabele geeft de woongemeente van personen aan, op peilmoment 1 januari 2015. 
 
Wijk201501 
Deze variabele geeft de woonwijk van personen binnen de woongemeente aan, op 
peilmoment 1 januari 2015. 
 
Categorie 
Deze variabele geeft aan welke categorie van achtergrondkenmerken het betreft, 
bijvoorbeeld leeftijd, arbeid, huisvesting. Het exacte peilmoment verschilt per categorie. In 
de staat hieronder is dit nader toegelicht. 
 
Categorie Peilmoment Toelichting 
Leeftijd (in klassen) 1 januari 2015 Leeftijd van de persoon op peilmoment. 

NB. De exacte geboortedag is wegens 
beveiligingsredenen standaard op de 
15e van de maand gezet. 

Geslacht nvt Geslacht van de persoon zoals 
geregistreerd in de BRP 

Burgerlijke staat 1 januari 2015  Formele positie de persoon, ongehuwd, 
gehuwd, of verweduwd. Geregistreerd 
partnerschap is ingedeeld bij gehuwd. 

Herkomst 1 januari 2015 Geeft weer met welk land de persoon 
verbonden is op basis van het 
geboorteland van de ouders of van 
zichzelf 

Aantal personen in het 
huishouden, plaatst in het 
huishouden, type 
huishouden 

1 januari 2015 Kenmerken van het huishouden waarin 
de persoon op peilmoment woont.  

Onderwijs 1 oktober 2015 Geeft aan of de persoon staat 
ingeschreven in het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal onderwijs 
op peilmoment 

Arbeid (werknemer, soort 
contract) 

1 januari 2015 Geeft aan of de persoon op peilmoment 
een baan had, en zo ja, welk soort 
contract hij/zij heeft (voor bepaalde of 
onbepaalde tijd). 

Arbeid (zelfstandige) 2015 Geeft aan of de persoon over het 
peiljaar aangifte voor 
inkomstenbelasting als zelfstandige 
heeft gedaan. 

Sociaal economische 
categorie 

Januari 2015 Geeft per persoon aan wat de 
voornaamste inkomstenbron binnen 
een gegeven peilmaand. 

Financiën 1 januari 2015 Geeft aan of de persoon op peilmoment 
in de schuldsanering zit in het kader van 
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de WSNP.  
Huisvesting (soort woning) 1 januari 2015 Geeft aan of de persoon op peilmoment 

in een koopwoning, of huurwoning 
(particulier of sociaal) woont 

Huisvesting (WOZ-waarde, 
in klassen) 

1 januari 2014 Geeft de WOZ-waarde op 1 januari 2014 
weer van de woning waarin de persoon 
op 1 januari 2015 woont 

Huisvesting 
(woonoppervlakte) 

1 januari 2015 Geeft de woonoppervlakte van de 
woning waarin de persoon op 
peilmoment woont 

Gezondheid 13 november 
2015 

Geeft weer of de persoon een indicatie 
heeft in het kader van de Wlz 

Veiligheid (HALT) 2010-2014 Geeft aan of een jongere in de 
peilperiode is doorverwezen naar 
bureau HALT 

Veiligheid (proces verbaal) 2010-2014 Geeft aan of de persoon proces verbaal 
heeft gekregen in de peilperiode als 
verdachte van een misdrijf 

Kenmerken 
Deze variabele geeft aan welk kenmerk het betreft binnen de gegeven categorie. Zo heeft 
de categorie ‘Leeftijd’ de kenmerken: jonger dan 18 jaar, 18 t/m 27 jaar, 28 t/m 44 jaar, 45 
t/m 66 jaar, 67 jaar en ouder.  
 
Metregeling201501, Metregeilng201507, Metregeling201601, Metregeling201607 
Deze variabelen geven het aantal personen aan dat gebruik maakt van één of meerdere 
regelingen binnen het sociaal domein, op respectievelijk peilmoment 1 januari 2015, 1 juli 
2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2017, per kenmerk, per woongemeente of woonwijk. 
 
Geenregeling201507, Geenregeling201601, Geenregeling201607 
Deze variabele geeft het aantal personen aan dat geen gebruik meer maakt van één of 
meerdere regelingen binnen het sociaal domein, op peilmoment 1 juli 2015, 1 januari 2016 
en 1 juli 2016 per kenmerk, per woongemeente of woonwijk. 
 
Het uitgangspunt voor de aantallen met of zonder regeling op de peilmomenten 1 juli 2015, 
1 januari 2016 en 1 juli 2016, is steeds de populatie op 1 januari 2015. De aantallen op de 
peilmomenten 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016 geven aan hoeveel van de personen 
die op 1 januari 2015 gebruik maakten van één of meerdere soorten regelingen binnen het 
sociaal domein dat op die peilmomenten nog steeds of juist niet meer doen. We volgen de 
populatie van 1 januari 2015 dus in de tijd. 
 

2.2.3 Tabel 3. Aantal personen dat gebruik maakt van een regeling binnen de Jeugdwet 
op 1 januari 2015 naar leeftijd en naar het gebruik van regelingen uit het sociaal 
domein, werk, onderwijs en sociaal economische categorie en naar wijzigingen op 1 
juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016 

 
JGDgemeente201501 
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Deze variabele geeft de gemeente aan van waaruit een persoon zorg ontvangt in het kader 
van de Jeugdwet op 1 januari 2015. De weergegeven gemeente is gebaseerd op de 
gemeentecode van het adres van de gezagsdrager van de jeugdige. In het geval het gezag 
berust bij een gecertificeerde instelling of als de jeugdige 18 jaar of ouder is, dan gaat het 
om de gemeentecode van het adres van het werkelijke verblijf van de jeugdige. Als het 
adres van de gezagsdrager onbekend is of buiten Nederland, dan gaat het eveneens om het 
adres van het werkelijke verblijf van de jeugdige.  
Meer informatie is te vinden in het documentatierapport behorend bij de 
microdatabestanden: ‘180319_VNGrealisatie_LASD_161011_Documentatierapport.pdf’. 
 
JGDwijk201501 
Deze variabele geeft de woonwijk binnen de gemeente aan van waaruit een persoon zorg in 
het kader van de Jeugdwet ontvangt, op 1 januari 2015.  
Voor meer toelichting zie de variabele ‘JGDgemeente201501’. 
 
SoortRegeling 
Deze variabele geeft de soort regeling binnen het sociaal domein aan waar personen 
gebruik van maken. Naast de regelingen in het kader van de Jeugdwet wordt weergegeven 
of men gebruikt maakt van regelingen binnen de Participatiewet, de Wmo, of de WSW, of 
men een baan heeft, wat de sociaal economische categorie is waartoe men behoort en of 
men is ingeschreven in het basisonderwijs. 
 
Peilmoment 
Deze variabele geeft het peilmoment aan waarop het aantal personen dat gebruik maakt 
van de soorten regelingen, het aantal personen met een baan, het aantal personen binnen 
een sociaal economische categorie en het aantal personen dat is ingeschreven in het 
basisonderwijs, wordt weergegeven. 
 
Voor de verschillende soorten regelingen en het hebben van een baan zijn de 
peilmomenten 1 januari 2015, 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 1 juli 2016. De sociaal 
economische categorie van personen heeft betrekking op de situatie binnen de gehele 
maanden januari en juli 2015. Of men ingeschreven is in het basisonderwijs wordt 
weergegeven voor de peilmomenten 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016. 
 
AantPers 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat gebruik maakt van de Jeugdwet 
en van één of meerdere soorten regelingen binnen de Participatiewet, de Wmo, of de 
WSW, het aantal personen met een baan, het aantal personen binnen een sociaal 
economische categorie en het aantal personen dat is ingeschreven in het basisonderwijs, 
op peilmoment en per woongemeente of woonwijk.  
 
AantPers017jr 
Deze variabele is inhoudelijk gelijk aan de totaalvariabele ‘AantPers’, maar geeft het aantal 
personen weer dat jonger is dan 18 jaar op het moment zoals aangegeven door de 
variabele ‘Peilmoment’.

AantPers18jrplus 
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Deze variabele is inhoudelijk gelijk aan de totaalvariabele ‘AantPers’, maar geeft het aantal 
personen weer dat 18 jaar of ouder is op het moment zoals aangegeven door de variabele 
‘Peilmoment’.  
 
Het uitgangspunt voor alle aantallen in de tabel is steeds het aantal personen dat op 1 
januari 2015 gebruik maakt van de Jeugdwet (jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en/of 
jeugdreclassering). Maakt men op 1 januari 2015 ook gebruik van regelingen binnen de 
Participatiewet, de Wmo of WSW? Heeft men ook een baan op 1 januari 2015? Wat is de 
sociaal economische categorie van deze personen? Wat is het aantal personen dat op 1 
oktober 2015 staat  ingeschreven in het basisonderwijs?  
 
Eveneens volgen we deze populatie in de tijd. Maakt men op 1 juli 2015, 1 januari 2016 en 
1 juli 2016 nog steeds gebruik van de Jeugdwet? Maakt men op deze peilmomenten 
gebruik van regelingen binnen de Participatiewet of de Wmo? Heeft men op deze 
peilmomenten een baan? Wat is de sociaal economische categorie en volgt men 
basisonderwijs? 

2.2.4 Tabel 4. Aantal personen dat in de periode 2010/2012-2014 één of meerdere life-
events heeft meegemaakt naar gebruik van regelingen binnen het sociaal domein 
op 1 januari 2015 

 
Gemeente201501 
Deze variabele geeft de woongemeente van personen aan, op peilmoment 1 januari 2015. 
 
Wijk201501 
Deze variabele geeft de woonwijk van personen binnen de woongemeente aan, op 
peilmoment 1 januari 2015. 
 
Categorie 
Deze variabele geeft aan welke categorie van life-events het betreft. De life-events 
betreffen veranderingen in de gezinssituatie, de opleidingssituatie, de werk-of 
inkomenssituatie en de gezondheidstoestand in de periode 2012-2014 en de veranderingen 
op het gebied van veiligheid in de periode 2010-2014. Voor de veranderingen op het gebied 
van veiligheid wordt naar een langere periode terug gekeken vanwege de verwachte 
grote(re) impact. 
 
Kenmerken 
Deze variabele geeft aan welk kenmerk het betreft binnen de categorie life-events. Zo heeft 
de categorie ‘veranderingen in de gezinssituatie’ de kenmerken: huwelijk/geregistreerd 
partnerschap, scheiding, geboorte kind, overlijden van een dierbare binnen het gezin en 
verhuizing. De life-events over veiligheid hebben betrekking op de periode 2010-2014, de 
overige life-events hebben betrekking op de periode 2012-2014. 
 
LifeEventTotaal 
Deze variabele geeft het totaal aantal personen weer dat in de periode 2010/2012-2014 
minimaal één life-event heeft meegemaakt en op peilmoment 1 januari 2015 in Nederland 
woont, uitgesplitst naar kenmerk en per woongemeente of woonwijk. 
 
LifeEventMetRegeling 
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Deze variabele geeft het aantal personen weer dat op 1 januari 2015 gebruik maakt van één 
of meerdere regelingen binnen het sociaal domein en op die datum in Nederland woont en 
in de periode 2010/2012-2014 minimaal één life-event heeft meegemaakt, uitgesplitst naar 
kenmerk en per woongemeente of woonwijk.  
 
LifeEventGeenRegeling 
Deze variabele geeft het aantal personen weer dat op 1 januari 2015 geen gebruik maakt 
van één of meerdere regelingen binnen het sociaal domein en op die datum in Nederland 
woont en in de periode 2010/2012-2014 minimaal één life-event heeft meegemaakt, 
uitgesplitst naar kenmerk en per woongemeente of woonwijk.  
 

2.3 Opmerkingen bij de tabellen 
 
Afronding 
In de tabellen zijn de absolute aantallen afgerond op tientallen. Aantallen kleiner dan tien 
zijn onderdrukt, dat wil zeggen vervangen door een punt (.). Hierdoor kan het zijn dat de 
som van de onderliggende categorieën van een uitsplitsing niet optelt tot het getoonde 
randtotaal.  
 
Wijzigingen in gemeente indelingen 
In de tabellen zijn de gemeenten en wijken weergegeven volgens de indeling van het jaar 
2015. In tabellen 1, 2 en 4 is daarbij uitgegaan van de gemeente en wijk waarin de persoon 
op 1 januari 2015 woont. In tabel 3 is uitgegaan van de gemeente van het adres van de 
gezagsdrager van de jeugdige op 1 januari 2015.  
 
Ontbrekende Wmo gegevens 
Gegevens met betrekking tot de Wmo2015 worden op vrijwillige basis door gemeenten aan 
het CBS geleverd. Alleen voor de inwoners van de gemeenten die data hebben aangeleverd 
en toestemming hebben gegeven voor publicatie kunnen gegevens worden samengesteld. 
Door het ontbreken van data over de Wmo geven de uitkomsten in de tabellen een ander 
beeld van het gebruik van regelingen uit het Sociaal Domein. Bij de betreffende gemeenten 
ligt het weergeven aantal personen dat gebruik maakt van een regeling uit het Sociaal 
Domein lager dan het in werkelijkheid is. Een voorbeeld: personen die in de periode 2012-
2014 zijn opgenomen in een zorginstelling zullen naar verwachting relatief vaak een beroep 
doen op voorzieningen die bekostigd zijn vanuit de Wmo in 2015. Bij gemeenten zonder 
data over de Wmo zal het aandeel gebruikers van regelingen uit het Sociaal Domein juist 
lager zijn dan verwacht, omdat het gebruik van de Wmo niet is waargenomen. 
 
Combinaties van regelingen en peilmomenten 
Niet alle combinaties van regelingen en peilmomenten komen in alle gemeenten en wijken 
voor. Wanneer er niemand binnen een bepaalde wijk gebruik maak van een bepaalde 
regeling, dan wordt de betreffende uitsplitsing (m.a.w. regel) niet weergegeven in de tabel. 
 
Uitsplitsing naar wijken, niet in te delen 
De wijkindeling is niet in alle gevallen compleet. Het kan voorkomen dat de woongemeente 
van een persoon die gebruik maakt van een regeling uit het Sociaal Domein wel bekend is, 
maar dat de woonwijk onbekend is. In dit soort gevallen is de persoon wel meegeteld bij 
het totaal van de betreffende gemeente, maar is de persoon niet verder weergegeven bij 
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de uitsplitsing naar wijk. Hierdoor kan de som van de onderliggende wijken lager zijn dan 
het gemeentetotaal. 
 
Vergelijkingen met tabel 3 
De uitsplitsing naar gemeente en wijk in tabel 3 is gebaseerd op de gemeente van het adres 
van de gezagsdrager van de jeugdige. In de overige tabellen is de uitsplitsing naar gemeente 
en wijk gebaseerd op de woonadres van de persoon. Vergelijkingen tussen de uitkomsten 
voor een bepaalde gemeente vanuit tabel 3 ten opzichte van de overige tabellen kunnen 
hierdoor licht van elkaar afwijken. 
 
Het vinden van de juiste tabellen van een bepaalde gemeente 
Voor iedere gemeente zijn alle vier tabellen apart samengesteld. De bestandsnaam van een 
bepaalde tabel geeft aan over welke tabel het gaat (1 t/m 4) en voor welke gemeente door 
middel van de gemeentecode. In bijlage 1 wordt de complete lijst aan gemeentecodes uit 
2015 weergegeven. 
 
Gegevens op StatLine 
De tabellen zijn gebaseerd op de microdatabestanden voor het project ‘Longitudinale 
Analyse Sociaal Domein’. Deze microdatabestanden zijn geen officieel vastgestelde 
publicatiebestanden. De gegevens kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op 
StatLine, de databank van het CBS. 

Causaliteit (tabel 4) 
Vanuit de combinatie van gegevens over life-events en over het gebruik van regelingen uit 
het sociaal domein kunnen geen directe causale verbanden afgeleid worden. Deze 
gegevens geven slechts een algemeen beeld weer van het type gebeurtenis of situatie dat 
mogelijk een rol speelt bij het gebruik van een bepaalde regeling uit het sociaal domein. 
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Bronbestanden 

De bronbestanden die zijn gebruikt voor het samenstellen van de microdatabestanden 
waarop de maatwerktabellen zijn gebaseerd die in deze toelichting worden besproken, zijn 
grotendeels afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Het SSB is 
een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. Per 
jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Voor dit onderzoek worden 
onder andere gegevens gebruikt over demografie, uitkeringen, zorg, onderwijs, inkomen en 
vermogen. De microdatabestanden op basis van het SSB zijn vervolgens verrijkt met 
gegevens uit registraties die (nog) niet in het SSB beschikbaar zijn, zoals gegevens met 
betrekking tot de WSW, Wlz-indicaties en informatie over de zorgtoeslag en huurtoeslag. 
 
Een uitgebreidere beschrijving van de methodologische bijzonderheden en de kwaliteit van 
de microdatabestanden is terug te vinden in het 
‘180319_VNGrealisatie_LASD_161011_Documentatierapport.pdf’. In dit 
documentatierapport is eveneens een toelichting op alle aanwezige variabelen opgenomen 
inclusief verwijzingen naar de omschrijvingen van de bronbestanden die aan deze 
variabelen, en ook de variabelen uit de maatwerktabellen, ten grondslag liggen. 
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Begrippen 

Sociaal domein 
De volgende regelingen worden in dit onderzoek tot het sociaal domein gerekend: 
Participatiewet, Wmo2015, Jeugdwet en WSW. 
 
Participatiewet 
De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht en vervangt de Wet Werk en Bijstand 
(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en 
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).  
 
Wmo2015 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is op 1 januari 2015 in werking getreden. De 
Wmo2015 regelt de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, 
participatie, beschermd wonen en opvang.  De ondersteuning kan een 
maatwerkvoorziening (afgestemd op de situatie van een persoon) of een algemene 
voorziening (deze staat voor iedereen open) zijn. 
 
Jeugdwet 
De nieuwe Jeugdwet is in werking getreden op 1 januari 2015. De Jeugdwet regelt de 
ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, met 
psychische en psychiatrische problemen of met een lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke beperking. Daarnaast regelt de wet de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. 
 
WSW 
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft als doel om aangepaste werkgelegenheid te 
scheppen voor mensen die, hoewel zij tot werken in staat zijn, als gevolg van lichamelijke 
en/of geestelijke tekortkomingen er niet in slagen werk te krijgen op de reguliere 
arbeidsmarkt. Met de invoering van de Participatiewet is de WSW komen te vervallen. Voor 
personen die vooraf aan de invoering van de Participatiewet aan het werk waren via de 
WSW blijven de regelingen vanuit de WSW van kracht. Deze groep personen worden 
daarom ook meegenomen en apart weergegeven in de tabellen. Personen die tot de 
doelgroep van de voormalige WSW behoren kunnen na deze verandering alleen nog 
beroep doen op de Participatiewet.  
 
Migratieachtergrond 
Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het buitenland is 
geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn 
geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede 
generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse 
herkomstgroepen. 

 
Westerse migratieachtergrond 
Personen met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), 
Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaal economische 
en sociaal-culturele positie worden personen uit Indonesië en Japan tot de westerse 
achtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië 
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 
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Niet-westerse migratieachtergrond 
Personen met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië 
(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. 
 
Speciaal basisonderwijs 
Het betreft hier kinderen, die meer hulp nodig hebben bij de opvoeding en het leren dan 
het basisonderwijs kan bieden en dus zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs. Deze 
onderwijssoort heeft doorgaans kleinere klassen dan het basisonderwijs en beschikt over 
meer afzonderlijke deskundigen om leerlingen met leer- en opvoedingsproblemen te 
begeleiden.  
Het gaat hier niet om leerlingen die in een schooljaar uitsluitend speciaal onderwijs volgen. 
Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die door een beperking geen (speciaal) 
basisonderwijs kunnen volgen. 
 
Speciaal onderwijs (basis/voortgezet) 
Het betreft hier kinderen die speciaal onderwijs volgen, en niet de leerlingen die alleen 
begeleid worden vanuit het speciaal onderwijs (en dus in het reguliere basis- of voortgezet 
onderwijs zitten). Het zijn dus leerlingen die een inschrijving hebben in het speciaal 
onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs in een schooljaar. 
 
Werknemer 
Personen die een baan als werknemer hebben. De definitie van ‘een baan’ die hieraan ten 
grondslag ligt is een inkomstenverhouding (IKVID) in verband met arbeid van een 
werkgever met een persoon. Een persoon kan per werkgever meerdere 
inkomstenverhoudingen tegelijkertijd hebben, evenals meerdere inkomstenverhoudingen 
met meerdere werkgevers 
 
Zelfstandige 
Deze variabele geeft aan of een persoon in 2015 inkomsten uit eigen onderneming heeft 
gehad (fiscale zelfstandige). 
 
Sociaal economische categorie 
Deze variabele beschrijft de sociaal economische categorie van een persoon in een gegeven 
maand (in de tabellen: januari en juli 2015). Dit geeft een indicatie van het voornaamste 
inkomstenbron van de persoon in een gegeven maand. Als eerste prioriteitsregel geldt dat 
alle personen met inkomen uit eigen onderneming steeds als zelfstandige worden 
aangemerkt. Verder worden alle personen met studiefinanciering als student aangemerkt, 
ook al hebben zij een andere bron met een hoger bedrag aan inkomsten. Personen zonder 
inkomen kunnen uiteraard niet nader ingedeeld worden: zij vallen in de categorie ‘zonder 
inkomen’. Of een persoon inkomen heeft is vastgesteld aan de hand van het persoonlijk 
inkomen. Voor de andere categorieën wordt een topdown benadering toegepast: zo wordt 
eerst gekeken of inkomen uit arbeid of uitkering de belangrijkste hoofdcategorie is, en pas 
daarna wordt gekeken welke post binnen de hoofdcategorie de belangrijkste is. 
 
Wettelijke schuldsanering 
Op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgen natuurlijke 
personen die in ernstige betalingsmoeilijkheden verkeren een saneringsregeling. Met de 
Wsnp wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door 
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schuldeisers achtervolgd worden wanneer zij in een problematisch financiële situatie zijn 
terechtgekomen. De Raad voor rechtsbijstand, Bureau Wsnp,  levert de gegevens uit de 
Centrale Database Schuldsanering (CDS; deze database bevat eveneens gegevens van de 
285-verklaringen: hierin staan de redenen vermeld waardoor een minnelijk traject door een 
gemeente is mislukt). 
 
WOZ-waarde 
Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van 
de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 
 
Wlz-indicatie 
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt sinds 2015 zware, intensieve zorg voor kwetsbare 
ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening, die 
blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. 
Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor deze zorg. Een 
persoon ontvangt een Wlz-indicatie als hij of zij in aanmerking komt voor intensieve zorg of 
toezicht nodig heeft. Dit wordt beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Partnerverblijf en de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf zijn uitgesloten. 

Life-event 
Gebeurtenis die het leven van een persoon drastisch kan veranderen, een zogenaamd 
‘kantelmoment’.  
 
Overlijden dierbare (gezin) 
Deze variabele geeft aan of een persoon al dan niet ten minste één keer (opnieuw) een 
dierbare heeft verloren. Het betreft het overlijden van een (juridische) ouder van de 
persoon, het overlijden van een kind (waarvan de persoon juridische ouder is, inclusief 
doodgeboren kinderen) en het overlijden van een gehuwde, dan wel geregistreerde partner 
of het overlijden van een partner waarmee een samenwoonrelatie bestaat.  
 
Voortijdig schoolverlater 
Iemand die het (bekostigd) onderwijs heeft verlaten en niet in het bezit is van een 
startkwalificatie. Het bezit van een startkwalificatie houdt in dat iemand ten minste een 
afgeronde havo- of vwo-opleiding, een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of een oude 
opleiding van vergelijkbaar niveau heeft. 
 
De gegevens over voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn gebaseerd op de directe door- en 
uitstroom tussen twee opeenvolgende schooljaren (het basisjaar en het daaropvolgende 
schooljaar, met als peildatum 1 oktober). Leerlingen/deelnemers uit het basisjaar die het 
volgende schooljaar geen onderwijs meer volgen én niet in het bezit zijn van een 
startkwalificatie worden als voortijdig schoolverlaters gekwalificeerd.  
Personen die op 1 oktober van het basisjaar of bestemmingsjaar een inschrijving hebben in 
het praktijkonderwijs, Engelse Stroom, Internationaal Baccalaureaat, (voortgezet) speciaal 
onderwijs of in de volwasseneneducatie worden uitgesloten van de vsv-populatie. Ook 
personen die op 1 oktober van het bestemmingsjaar een vrijstelling van de leerplicht 
hebben, maken geen deel uit van de VSV-populatie. 
 
Diploma behaald 
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Heeft een persoon al dan niet tenminste één diploma behaald in het voortgezet onderwijs, 
het middelbaar beroeps onderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs of het 
hoger onderwijs. Het betreffen diploma’s behaald bij een mbo-instelling, hogeschool of 
universiteit die wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) of het ministerie van Economische Zaken (EZ). 
 
Ontslagen via UWV en daarmee baan verloren 
Is een persoon ontslagen via het UWV en met toestemming van het UWV. 
Ontslagaanvragen waarbij het UWV géén toestemming heeft verleend, maar waarbij de 
arbeidsverhouding toch is ontbonden, zijn niet meegenomen. De reden hiervoor is dat deze 
ontslagen nog ongedaan gemaakt kunnen worden (eventueel via de rechter). 
 
Opname in een zorginstelling voor meer drie aaneengesloten maanden (2012-2014) 
Het ten minste één keer langer dan 90 aaneengesloten dagen zorg met verblijf ontvangen 
waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
kwamen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moest worden binnen de periode 2012 
t/m 2014. Bij het bepalen van de zorgduur zijn aansluitende perioden van zorg met verblijf 
als één periode beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om twee verschillende vormen van 
zorg met verblijf of zorg met verblijf in verschillende instellingen. In het huidige onderzoek 
zijn alle vormen en instellingen van zorg met verblijf meegenomen en meegeteld. Bij het 
samenvoegen van aansluitende perioden is een maximum van twee tussenliggende dagen 
toegestaan. Hiermee is getracht vanuit de administratieve werkelijkheid beter te 
ondervangen wat in de echte werkelijkheid is gebeurd, en wordt bijvoorbeeld voorkomen 
dat in gevallen waarbij iemand vrijdag zorg met verblijf bij de ene instelling ontvangt, en 
maandag bij een andere instelling zorg met verblijf krijgt, als twee losse perioden worden 
gezien. 
 
(Contact met) Bureau HALT 
HALT (Het ALTernatief) is een organisatie die zich bezig houdt met het voorkomen en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit. Een Halt-straf is een aanbod van Justitie voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar die wegens een licht strafbaar feit door politie of leerplichtambtenaren 
naar Halt zijn verwezen en waarbij de jongeren in plaats van vervolging door het Openbaar 
Ministerie leeropdrachten krijgen en er gesprekken volgen met de jongere en de ouders en 
waarbij de jongere excuses moet aanbieden aan eventuele slachtoffers en de schade 
vergoeden. Op deze manier krijgen jongeren inzicht in hun gedrag. Deze alternatieve 
interventie heeft als doel jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium goed aan te pakken. Als 
extra zorg nodig is, verwijst Halt door naar de juiste specialist, zoals jeugd- of 
verslavingszorg. 
 
Procesverbaal opgemaakt voor verdachte van misdrijf 
Heeft een persoon al dan niet ten minste één keer een proces-verbaal gekregen op 
verdenking van een misdrijf. In het herkenningsdienstsysteem (HKS) van de politie worden 
alle verdachten van misdrijven geregistreerd tegen wie een proces-verbaal van misdrijf is 
opgemaakt. Van alle verdachten is opgenomen hoe vaak er proces-verbaal van misdrijf is 
opgemaakt en voor welke delictgroep. De delicten betreffen onder andere gewelddadige 
zedendelicten,  geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernieling en openbare orde delicten, 
verkeersdelicten en drugsdelicten. 
 
Gedetineerd 
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Is een persoon al dan niet tenminste één keer strafrechtelijk gedetineerd is geweest. Het 
CBS ontvangt van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) informatie uit de zogeheten 
Tenuitvoerlegging Persoonsgebonden straffen/ Gevangeniswezen (TULP/GW)-registratie. 
Van alle gedetineerden in deze registratie is opgenomen wat het zwaarste delict was 
waarvoor zij in een bepaald jaar gedetineerd zijn geweest. 
 
Slachtoffer van geweld/zeden/diefstal 
Is een persoon al dan niet ten minste één keer het slachtoffer geweest van een 
geweldsmisdrijf, zedenmisdrijf of diefstal dat op enig moment bij de politie gemeld is. 
 
Recidive criminaliteit 
Is een persoon die ten minste één keer een proces-verbaal heeft gekregen op verdenking 
van een misdrijf al eerder aangehouden geweest. Een persoon kan meerdere antecedenten 
in de totale geregistreerde criminele “loopbaan” hebben (recidive) of het betreft een eerste 
maal (first-time offender).  
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Afkortingen 

AO Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WGA, IVA, WAZ, Wajong) 
AOW Algemene Ouderdomswet 
AWBZ Algemene Wet  Bijzondere Ziektekosten 
BRP Basisregistratie Personen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 
CvB Centrum voor Beleidsstatistiek 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
GMSD Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 
KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (vanaf 1 januari 2018 VNG Realisatie) 
SSB Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Wlz Wet langdurige zorg 
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOZ Waarde Onroerende Zaken 
WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen 
WSW Wet Sociale Werkvoorziening 
WW Werkloosheidswet 
WWB Wet Werk en Bijstand 
ZW Ziektewet 
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Bijlage 1. Gemeentecodes 

Per gemeente is ieder van de vier tabellen apart samengesteld. De tabellen van een specifieke 
gemeente zijn te identificeren via de gemeentecode dat is verwerkt in de bestandsnaam van de 
tabel. Bijvoorbeeld, het bestand genaamd “Tabel2_gem0003.csv” betreft tabel 2 voor de gemeente 
Appingedam. Hieronder is een complete lijst weergegeven van de gemeentecodes uit 2015. 
 
0000 Nederland 
0003 Appingedam 
0005 Bedum 
0007 Bellingwedde 
0009 Ten Boer 
0010 Delfzijl 
0014 Groningen 
0015 Grootegast 
0017 Haren 
0018 Hoogezand-
Sappemeer 
0022 Leek 
0024 Loppersum 
0025 Marum 
0034 Almere 
0037 Stadskanaal 
0040 Slochteren 
0047 Veendam 
0048 Vlagtwedde 
0050 Zeewolde 
0053 Winsum 
0056 Zuidhorn 
0058 Dongeradeel 
0059 Achtkarspelen 
0060 Ameland 
0063 het Bildt 
0070 Franekeradeel 
0072 Harlingen 
0074 Heerenveen 
0079 Kollumerland en 
Nieuwkruisland 
0080 Leeuwarden 
0081 Leeuwarderadeel 
0085 Ooststellingwerf 
0086 Opsterland 
0088 Schiermonnikoog 
0090 Smallingerland 
0093 Terschelling 
0096 Vlieland 
0098 Weststellingwerf 
0106 Assen 

0109 Coevorden 
0114 Emmen 
0118 Hoogeveen 
0119 Meppel 
0140 Littenseradiel 
0141 Almelo 
0147 Borne 
0148 Dalfsen 
0150 Deventer 
0153 Enschede 
0158 Haaksbergen 
0160 Hardenberg 
0163 Hellendoorn 
0164 Hengelo 
0166 Kampen 
0168 Losser 
0171 Noordoostpolder 
0173 Oldenzaal 
0175 Ommen 
0177 Raalte 
0180 Staphorst 
0183 Tubbergen 
0184 Urk 
0189 Wierden 
0193 Zwolle 
0196 Rijnwaarden 
0197 Aalten 
0200 Apeldoorn 
0202 Arnhem 
0203 Barneveld 
0209 Beuningen 
0213 Brummen 
0214 Buren 
0216 Culemborg 
0221 Doesburg 
0222 Doetinchem 
0225 Druten 
0226 Duiven 
0228 Ede 
0230 Elburg 
0232 Epe 

0233 Ermelo 
0236 Geldermalsen 
0241 Groesbeek 
0243 Harderwijk 
0244 Hattem 
0246 Heerde 
0252 Heumen 
0262 Lochem 
0263 Maasdriel 
0267 Nijkerk 
0268 Nijmegen 
0269 Oldebroek 
0273 Putten 
0274 Renkum 
0275 Rheden 
0277 Rozendaal 
0279 Scherpenzeel 
0281 Tiel 
0285 Voorst 
0289 Wageningen 
0293 Westervoort 
0294 Winterswijk 
0296 Wijchen 
0297 Zaltbommel 
0299 Zevenaar 
0301 Zutphen 
0302 Nunspeet 
0303 Dronten 
0304 Neerijnen 
0307 Amersfoort 
0308 Baarn 
0310 De Bilt 
0312 Bunnik 
0313 Bunschoten 
0317 Eemnes 
0321 Houten 
0327 Leusden 
0331 Lopik 
0335 Montfoort 
0339 Renswoude 
0340 Rhenen 
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0342 Soest 
0344 Utrecht 
0345 Veenendaal 
0351 Woudenberg 
0352 Wijk bij Duurstede 
0353 IJsselstein 
0355 Zeist 
0356 Nieuwegein 
0358 Aalsmeer 
0361 Alkmaar 
0362 Amstelveen 
0363 Amsterdam 
0370 Beemster 
0373 Bergen (NH.) 
0375 Beverwijk 
0376 Blaricum 
0377 Bloemendaal 
0381 Bussum 
0383 Castricum 
0384 Diemen 
0385 Edam-Volendam 
0388 Enkhuizen 
0392 Haarlem 
0393 Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 
0394 Haarlemmermeer 
0396 Heemskerk 
0397 Heemstede 
0398 Heerhugowaard 
0399 Heiloo 
0400 Den Helder 
0402 Hilversum 
0405 Hoorn 
0406 Huizen 
0415 Landsmeer 
0416 Langedijk 
0417 Laren 
0420 Medemblik 
0424 Muiden 
0425 Naarden 
0431 Oostzaan 
0432 Opmeer 
0437 Ouder-Amstel 
0439 Purmerend 
0441 Schagen 
0448 Texel 
0450 Uitgeest 
0451 Uithoorn 
0453 Velsen 

0457 Weesp 
0473 Zandvoort 
0478 Zeevang 
0479 Zaanstad 
0482 Alblasserdam 
0484 Alphen aan den Rijn 
0489 Barendrecht 
0498 Drechterland 
0501 Brielle 
0502 Capelle aan den IJssel 
0503 Delft 
0505 Dordrecht 
0512 Gorinchem 
0513 Gouda 
0518 's-Gravenhage 
0523 Hardinxveld-
Giessendam 
0530 Hellevoetsluis 
0531 Hendrik-Ido-Ambacht 
0532 Stede Broec 
0534 Hillegom 
0537 Katwijk 
0542 Krimpen aan den 
IJssel 
0545 Leerdam 
0546 Leiden 
0547 Leiderdorp 
0553 Lisse 
0556 Maassluis 
0569 Nieuwkoop 
0575 Noordwijk 
0576 Noordwijkerhout 
0579 Oegstgeest 
0584 Oud-Beijerland 
0585 Binnenmaas 
0588 Korendijk 
0589 Oudewater 
0590 Papendrecht 
0597 Ridderkerk 
0599 Rotterdam 
0603 Rijswijk 
0606 Schiedam 
0610 Sliedrecht 
0611 Cromstrijen 
0613 Albrandswaard 
0614 Westvoorne 
0617 Strijen 
0620 Vianen 
0622 Vlaardingen 

0626 Voorschoten 
0627 Waddinxveen 
0629 Wassenaar 
0632 Woerden 
0637 Zoetermeer 
0638 Zoeterwoude 
0642 Zwijndrecht 
0654 Borsele 
0664 Goes 
0668 West Maas en Waal 
0677 Hulst 
0678 Kapelle 
0687 Middelburg 
0689 Giessenlanden 
0703 Reimerswaal 
0707 Zederik 
0715 Terneuzen 
0716 Tholen 
0717 Veere 
0718 Vlissingen 
0733 Lingewaal 
0736 De Ronde Venen 
0737 Tytsjerksteradiel 
0738 Aalburg 
0743 Asten 
0744 Baarle-Nassau 
0748 Bergen op Zoom 
0753 Best 
0755 Boekel 
0756 Boxmeer 
0757 Boxtel 
0758 Breda 
0762 Deurne 
0765 Pekela 
0766 Dongen 
0770 Eersel 
0772 Eindhoven 
0777 Etten-Leur 
0779 Geertruidenberg 
0784 Gilze en Rijen 
0785 Goirle 
0786 Grave 
0788 Haaren 
0794 Helmond 
0796 's-Hertogenbosch 
0797 Heusden 
0798 Hilvarenbeek 
0809 Loon op Zand 
0815 Mill en Sint Hubert 
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0820 Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten 
0823 Oirschot 
0824 Oisterwijk 
0826 Oosterhout 
0828 Oss 
0840 Rucphen 
0844 Schijndel 
0845 Sint-Michielsgestel 
0846 Sint-Oedenrode 
0847 Someren 
0848 Son en Breugel 
0851 Steenbergen 
0852 Waterland 
0855 Tilburg 
0856 Uden 
0858 Valkenswaard 
0860 Veghel 
0861 Veldhoven 
0865 Vught 
0866 Waalre 
0867 Waalwijk 
0870 Werkendam 
0873 Woensdrecht 
0874 Woudrichem 
0879 Zundert 
0880 Wormerland 
0881 Onderbanken 
0882 Landgraaf 
0888 Beek 
0889 Beesel 
0893 Bergen (L.) 
0899 Brunssum 
0907 Gennep 
0917 Heerlen 
0928 Kerkrade 
0935 Maastricht 
0938 Meerssen 
0944 Mook en Middelaar 
0946 Nederweert 
0951 Nuth 
0957 Roermond 
0962 Schinnen 
0965 Simpelveld 
0971 Stein 

0981 Vaals 
0983 Venlo 
0984 Venray 
0986 Voerendaal 
0988 Weert 
0994 Valkenburg aan de 
Geul 
0995 Lelystad 
1507 Horst aan de Maas 
1509 Oude IJsselstreek 
1525 Teylingen 
1581 Utrechtse Heuvelrug 
1586 Oost Gelre 
1598 Koggenland 
1621 Lansingerland 
1640 Leudal 
1641 Maasgouw 
1651 Eemsmond 
1652 Gemert-Bakel 
1655 Halderberge 
1658 Heeze-Leende 
1659 Laarbeek 
1663 De Marne 
1667 Reusel-De Mierden 
1669 Roerdalen 
1674 Roosendaal 
1676 Schouwen-Duiveland 
1680 Aa en Hunze 
1681 Borger-Odoorn 
1684 Cuijk 
1685 Landerd 
1690 De Wolden 
1695 Noord-Beveland 
1696 Wijdemeren 
1699 Noordenveld 
1700 Twenterand 
1701 Westerveld 
1702 Sint Anthonis 
1705 Lingewaard 
1706 Cranendonck 
1708 Steenwijkerland 
1709 Moerdijk 
1711 Echt-Susteren 
1714 Sluis 
1719 Drimmelen 

1721 Bernheze 
1722 Ferwerderadiel 
1723 Alphen-Chaam 
1724 Bergeijk 
1728 Bladel 
1729 Gulpen-Wittem 
1730 Tynaarlo 
1731 Midden-Drenthe 
1734 Overbetuwe 
1735 Hof van Twente 
1740 Neder-Betuwe 
1742 Rijssen-Holten 
1771 Geldrop-Mierlo 
1773 Olst-Wijhe 
1774 Dinkelland 
1783 Westland 
1842 Midden-Delfland 
1859 Berkelland 
1876 Bronckhorst 
1883 Sittard-Geleen 
1884 Kaag en Braassem 
1891 Dantumadiel 
1892 Zuidplas 
1894 Peel en Maas 
1895 Oldambt 
1896 Zwartewaterland 
1900 Súdwest-Fryslân 
1901 Bodegraven-Reeuwijk 
1903 Eijsden-Margraten 
1904 Stichtse Vecht 
1908 Menameradiel 
1911 Hollands Kroon 
1916 Leidschendam-
Voorburg 
1921 De Friese Meren 
1924 Goeree-Overflakkee 
1926 Pijnacker-Nootdorp 
1927 Molenwaard 
1930 Nissewaard 
1931 Krimpenerwaard 
1955 Montferland 
1987 Menterwolde 
9001 Bonaire 
9002 Sint Eustatius 
9003 Saba 
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Centrum voor Beleidsstatistiek 

Het CBS verzamelt gegevens bij personen, bedrijven en instellingen om deze daarna te 
verwerken tot statistische informatie over groepen mensen, bedrijven en hun omgeving. De 
resultaten stelt het CBS voor iedereen beschikbaar. Voor sommige vragen is deze 
informatie, die beschikbaar wordt gesteld via de CBS-website www.cbs.nl, echter niet 
toereikend. In dat geval kunnen externe partijen zich wenden tot het Centrum voor 
Beleidsstatistiek (CBS-CvB). 
Het CBS-CvB bepaalt in nauw overleg met de klant welke informatie in welke vorm 
beschikbaar en nuttig is voor het beantwoorden van de vraag. Daarna voert het CBS-CvB 
het onderzoek uit en beschrijft de resultaten in een maatwerktabellenset, rapport of 
dashboard. Alle uitkomsten en publicaties worden openbaar gemaakt en zijn te vinden op 
de website (www.cbs.nl/maatwerk). 

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan CBS-CvB onder vermelding van 
het referentienummer 161011. Ons e-mailadres is maatwerk@cbs.nl. 
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