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Verklaring van tekens  

niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  

. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  

* = voorlopige cijfers  

** = nader voorlopige cijfers  

2016–2017 = 2016 tot en met 2017  

2016/2017 = het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017  

2016/’17 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017  

2014/’15–2016/’17 = oogstjaar, boekjaar enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17  

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som  

van de getallen.   

  

  

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van het referentienummer 180605. Ons e-mailadres 

is maatwerk@cbs.nl.   
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Toelichting bij de tabellen 

Inleiding 

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Hieronder valt iedereen die kan werken maar 

daarbij ondersteuning nodig heeft. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van 

deze mensen. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de sociale 

werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten ontvangen een budget om de re-integratietaak goed te 

kunnen uitvoeren. Voor de verdeling van het landelijk budget wordt gebruik gemaakt van 

verdeelmodellen. Deze modellen bestaan uit een inkomensdeel en een participatiebudget. Het 

inkomensdeel richt zich op de bekostiging van de uitkeringen en loonkostensubsidies en het 

participatiebudget richt zich op de bekostiging van de re-integratieactiviteiten. De gemeente 

Amsterdam is geïnteresseerd in een aantal indicatoren dat ten behoeve van het verdeelmodel voor 

het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is gemaakt. Doel hiervan is om de door het Rijk 

ontvangen middelen, zoals middelen voor basisvoorzieningen en voor wijkteams, eerlijk te verdelen 

binnen de verschillende gebieden binnen de gemeente Amsterdam. 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft daarom 

een aantal indicatoren gemaakt dat hieronder wordt toegelicht. De gemeente is geïnteresseerd in de 

indicatoren op het niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden. Binnen de 

gemeente Amsterdam bestaan er 22 GGW-gebieden.  

Over de tabellen 

Elke indicator is apart weergegeven in een tabel en wordt  hieronder toegelicht. 
 
Indicatoren 
 
WWB klassiek; het betreft hier het aantal personen dat behoort tot de doelgroep van de 

Participatiewet voordat deze daadwerkelijk in werking trad in 2015. De doelgroep van de 

Participatiewet bestaat uit: 

- Werkenden met steun van de gemeente (WSW, Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw), het 
Besluit in- en doorstroombanen (ID) en loonkostensubsidie). 

- Niet-werkenden met een uitkering van de gemeente (Wet Werk en Bijstand (WWB)). 

- Niet-werkenden zonder uitkering (niet-uitkeringsgerechtigden en nuggers/inactieven). 

- Personen met een Wajong-uitkering. 
 
Omdat het CBS geen registratie van niet-uitkeringsgerechtigden of inactieven heeft, is de totale 

bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot aan de AOW-leeftijd 'afgepeld' om tot de omvang van deze 

populatie te komen. Op basis van de BRP wordt de omvang van de bevolking in de leeftijd van 15 jaar 

tot aan de AOW-leeftijd op 31 december 2016 bepaald voor de gemeentelijke indeling van 1 januari 

2018. De volgende groepen zijn vervolgens van deze bevolking afgepeld om tot de uiteindelijke 

doelgroep van de Participatiewet te komen: 



- Personen met een baan in loondienst in Nederland ultimo 2016, ongeacht de omvang van de 

baan, met uitzondering van de werkenden met steun van de gemeente (WSW, Wet 

inschakeling werkzoekenden (Wiw), het Besluit in- en doorstroombanen (ID), 

Loonkostensubsidie). 

- Personen met inkomsten uit een baan in het buitenland in 2016. 

- Personen met inkomsten uit overige arbeid in 2016. 

- Personen met inkomsten als zelfstandige in 2016. 

- Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA) of de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) ultimo 2016. 

- Personen met een uitkering in het kader van de werkloosheidswet (WW) ultimo 2016. 

- Personen van 15 tot 30 jaar die ultimo 2016 regulier onderwijs volgen. 

 
Aantal verzekerden per FKG; het betreft hier het aantal personen met langdurig medicijngebruik per 

farmaciekostengroep (FKG) in 2014, van alle verzekerden met een basisverzekering (zorg) in 2015. Op 

basis van hun declaratiegedrag zijn chronisch zieken ingedeeld in zogenaamde Farmaceutische Kosten 

Groepen (FKG). Een FKG is een groep medicijnen die past bij een bepaalde chronische aandoening. 

Iemand valt binnen een FKG als hij of zij minimaal 180 dagen per jaar medicijnen gebruikt voor een 

bepaalde aandoening. Zie voor de verschillende FKG’s bijlage 1. 

Medicijngebruik met drempel; het aantal inwoners met langdurig medicijngebruik in 2014, tevens in 

procenten van het totaal aantal inwoners ultimo 2015. Daarnaast is er een kolom opgenomen met het 

aandeel inwoners met langdurig medicijngebruik verminderd met 12% wat als een drempel fungeert. 

De laatste kolom geeft de aantallen weer van deze aandelen. Als langdurig medicijngebruik wordt 

aangemerkt het gebruik van medicijnen in de farmaceutische kostengroepen voor zoverre er sprake 

is van meer dan 180 dagdoses per jaar. Wanneer het aandeel medicijngebruik verminderd met 12% 

onder de nul uit kwam, is dit op 0% gezet.  

Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik van kinderen van 0-17 jaar; het aantal ouders van 

kinderen in de leeftijd tot 18 jaar aan het eind van 2015 met langdurig psychisch medicijngebruik in 

het jaar 2014. Ook is het aandeel weergegeven ten opzichte van het totaal aantal ouders van kinderen 

in de leeftijd tot 18 jaar aan het eind van 2015. Er is een extra kolom gegeven met het aandeel 

verminderd met 2,1% en een kolom met het aantal jongeren tot 18 jaar. Het betreft ouders die in het 

jaar 2014 gebruik hebben gemaakt van medicijnen voor chronische psychische aandoeningen. Als 

langdurig psychisch medicijngebruik wordt aangemerkt het gebruik van medicijnen in de psychische 

farmaceutische kostengroepen psychose, psychose depot, chronische stemmingsstoornissen, 

verslaving, bipolair regulier, bipolair complex, adhd, ‘psychose, alzheimer, verslaving’ en depressie.  

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens met kinderen: het gemiddeld 

gestandaardiseerd inkomen per huishouden met kinderen (tot 18 jaar) in 2014 per GGW-gebied. 

Daarnaast is het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per GGW-gebied gedeeld door het landelijk 

gemiddelde. Dit aandeel is in de laatste kolom verminderd met 35% en gemaximeerd op 132%.  

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens: gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 

per huishouden met inkomen in 2014 per GGW-gebied. Daarnaast is het gemiddeld gestandaardiseerd 

inkomen per GGW-gebied gedeeld door het landelijk gemiddelde. Dit aandeel is in de laatste kolom 

verminderd met 35% en gemaximeerd op 132%.  



GGW-gebieden 

Er zijn 22 GGW-gebieden in Amsterdam.  

- Bijlmer Centrum 

- Bijlmer Oost 

- Bos en Lommer 

- Buitenveldert/Zuidas 

- Centrum-Oost 

- Centrum-West 

- De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 

- De Pijp/rivierenbuurt 

- Gaasperdam/Driemond 

- Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken 

- IJburg/eiland Zeeburg 

- Indische Buurt/Oostelijk Havengebied 

- Oost 

- Osdorp 

- Oud West/De Baarsjes 

- Oud Zuid 

- Oud-Noord 

- Oud-Oost 

- Slotervaart 

- Watergraafsmeer 

- West 

- Westerpark 
 

Aandachtspunten bij de cijfers 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om onthulling van informatie over 

individuele personen te voorkomen, zijn de cijfers afgerond op 10-tallen. Wanneer inkomensgegevens 

zijn gebruikt, zijn de cijfers afgerond op 100-tallen.  

Door eventuele inconsistenties tussen de verblijfsobjecten, afkomstig van de website met de GGW-

gegevens en de verblijfsobjecten uit de BAG waarover het CBS beschikt, kan het zijn dat totalen voor 

de gemeente Amsterdam niet overeenkomen met data die al op statLine gepubliceerd zijn.  

Begrippen 

Wajong - Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van 
mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. 
 
Werkloosheidswet - De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende 
inkomen uit dienstbetrekking. De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële 
gevolgen van werkloosheid. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de 
verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een 
WW-uitkering in aanmerking komt. 
 
Wet werk en bijstand (WWB) - Wettelijke sociale voorziening die op 1 januari 2004 in werking is 
getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden 



(WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen). 
 
 
Afkortingen 
 
BRP - Basisregistratie Personen 
 
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek 
 
WAZ - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
 
WAO - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 
WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  
 
Wiw - Wet inschakeling werkzoekenden 
 
WWB - Wet Werk en Bijstand   



Bronnen 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of Basisregistratie Personen (BRP) 

De BRP is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en sinds 2014 de wettelijke opvolger van de 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De BRP wordt bijgehouden door de Nederlandse gemeenten en bevat 

gegevens over alle mensen die in Nederland woonachtig zijn, of zijn geweest, of een relatie hebben met de 

Nederlandse overheid. Elke persoon die langer dan 4 maanden rechtmatig verblijft in Nederland, moet 

ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een 

relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt 

aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit 

Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Het bestand bevat gegevens als geboortedatum, geslacht, 

geboorteland, type huishouden en woonplaats. 

Polisadministratie 

De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de loonaangiften van de 

Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) 

van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in 

arbeidscontracten en loon van werknemers. 

Inkomen van personen en huishoudens 

Het bestand bevat het jaarinkomen van alle personen en huishoudens behorende tot de bevolking van 

Nederland op 1 januari van het verslagjaar. De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend 

zijn aan administraties, waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. 

iBMG-bestand (FKG-gegevens) 

Dit bestand, afkomstig van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit 

Rotterdam), bevat personen met chronisch medicijngebruik in 2014, naar de indeling somatische en 

psychische FKG’s. De populatie betreft alle verzekerden met een basisverzekering (zorg) in 2015. Op basis van 

hun declaratiegedrag zijn chronisch zieken ingedeeld in zogenaamde Farmaceutische Kosten Groepen (FKG).  

Registraties van uitkeringen bij gemeenten 

De registraties van uitkeringen bij de gemeenten bestaan uit uitkeringen van personen. De gemeenten 

registreren bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand 

(WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en 

de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).  

Registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

De registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bestaan uit 

uitkeringen van personen. Het UWV registreert van de meeste uitkeringen zowel het recht als de betaling. In 

de registraties komen ook Nederlandse uitkeringen voor aan mensen die niet in Nederland wonen. Het UWV 

registreert werkloosheidsuitkeringen (WW), uitkeringen in het kader van de Ziektewet (ZW) en 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO). Onder de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vallen uitkeringen op 

grond van de volgende wetten: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).  

WSW-statistiek (WSW) 



De WSW-statistiek bevat gegevens op persoonsniveau van alle personen die geïndiceerd zijn voor de Wet 

Sociale Werkvoorziening (WSW), op de wachtlijst staan, een dienstbetrekking hebben of werken onder 

begeleiding bij een reguliere werkgever. 

 
 
 
 
  

  



Bijlage 1: FKG’s (somatisch en GGZ) gebaseerd op medicijngebruik in 2014 

 

Naam Omschrijving 

fkg1 glaucoom 

fkg2 schildklieraandoening 

fkg3 psychose, alzheimer, verslaving 

fkg4 depressie 

fkg5 chronische pijn excl. opioïden 

fkg6 neuropathische pijn complex 

fkg7 hoog cholesterol 

fkg8 diabetes II zonder hypertensie 

fkg9 COPD / zware astma 

fkg10 astma 

fkg11 diabetes II met hypertensie 

fkg12 epilepsie 

fkg13 z.v Crohn/colitus U. 

fkg14 hartaandoeningen 

fkg15 auto-immuunziekten o.b.v. add-on 

fkg16 reuma 

fkg17 Parkinson 

fkg18 diabetes I 

fkg19 transplantaties 

fkg20 cystic F. /pancreasenzymen 

fkg21 aandoening hersenen/ruggenmerg: ms 

fkg22 aandoening hersenen/ruggenmerg: overig 

fkg23 kanker 

fkg24 hormoongevoelige tumoren 

fkg25 HIV / AIDS 



 

fkg26 nieraandoeningen 

fkg27 psoriasis 

fkg28 pulmonale arteriële hypertensie 

fkg29 kanker o.b.v. add-on 

fkg30 groeistoornissen o.b.v. add-on 

fkg31 ehk-cluster 1 

fkg32 ehk-cluster 2 

fkg33 ehk-cluster 3 

pfkg1 psychose 

pfkg2 psychose depot 

pfkg3 chronische stemmingsstoornissen 

pfkg4 verslaving 

pfkg5 bipolair regulier 

pfkg6 bipolair complex 

pfkg7 ADHD 


