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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende personen met een lopend 

SRG-traject of loonkostensubsidie”. 
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Beschikbaar bestand: 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 2005MM-2012MMV1 

In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Per jaar zijn de maandbestanden beschikbaar. 

 Met ingang van verslagjaar 2013 zijn SRGREINTEGRATIEPOSITIEBUS en  

SRGVOORZIENINGTAB de opvolgers van dit onderwerp.   

 De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar 

RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere 

wordt beschreven in het script “koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps” voor de 

Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let 

vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt 

weggeschreven mét voorloopnullen. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en 

Onsite gebruikers te vinden in “\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen”. De hierin 

genoemde referentiebestanden zijn te vinden in 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden. In verband met eventuele 

wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het 

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en/of adresniveau)  ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur over het onderwerp personen met 

een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening 

en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt  de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op het onderwerp 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).  

Inhoud  

Het bestand bevat gegevens over personen met lopende SRG-trajecten op het 

peilmoment. Daarnaast bevat het bestand informatie of er ook loonkostensubsidie is 

ingezet tijdens het traject.  

Een SRG-traject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen 

gericht op arbeidsinschakeling worden ingezet door gemeenten, gelijktijdig of 

opeenvolgend.  

De SRG is de opvolger van de Monitor Scholing en Activering (MOSA), de WIW-

statistiek en de ID-banenmonitor. De SRG is ontwikkeld met als doel, een landelijk beeld 

te genereren van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep 

worden ingezet. 

Eenheid en populatie 

Alle personen die op het peilmoment een lopend SRG-traject hebben. 

Historie 

Beschikbaar 2005 tot en met 2012. 

Bijzonderheden 

Dit variabele (VRL)PartPlaats is beschikbaar vanaf 2009. 

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) 

Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op 

microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit 

registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. 

Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een 

samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking 

van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/onderzoekers/ssb/ssb-info-medio-07.htm
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van dit onderwerp  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen.  

Nr Variabele & label Formaat 
1 RINPersoonS A1 

 Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager naar 
RINPersoon 

 

2 RINPersoon A9 

 Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het 
Sofinr/BSN 

 

3 VRLSRGBegingeldigheid A8 

 Begin(datum) van de geldigheidsperiode van het record  

4 VRLSRGEindgeldigheid A8 

 Eind(datum) van de geldigheidsperiode van het record  

5 VRLTraject A1 

 Inzet van een of meerdere re-integratietrajecten  

6 VRLLoonKost A1 

 Inzet loonkostensubsidie ja of nee  

7 VRLPartPLaats A1 

 Inzet participatieplaats ja of nee (vanaf 2009)  
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt van de categoriale variabelen de waarden en hun betekenis 

gegeven.  

1 RINPersoonS 

 
Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager 
naar RINPersoon 

   

 F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

 R RINPERSOON WEL IN GBA 

 S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

   

2 RINPersoon 

 
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het 
Sofinr/BSN 

   

3 VRLSRGBegingeldigheid 

 Begin(datum) van de geldigheidsperiode van het record 

   

 66666666 Start traject waarschijnlijk in toekomst 

 77777777 Traject zal niet gestart worden 

 88888888 Traject niet gestart in verslagperiode 

 99999999 Overig 

   

4 VRLSRGEindgeldigheid 

 Eind(datum) van de geldigheidsperiode van het record 

   

 66666666 Start traject waarschijnlijk in toekomst 

 77777777 Traject zal niet meer gestart worden 

 88888888 Einddatum traject nog niet bekend 

 99999999 Overig 

   

5 VRLTraject 

 Inzet van een of meerdere re-integratietrajecten 

  

 

-                        Onbekend 
0                       Geen traject 
1                       Wel traject 
 

6 VRLLoonKost 

 Inzet loonkostensubsidie ja of nee 

  

 -                        Onbekend 

 0                       Geen inzet van loonkostensubsidie 

 1                       Inzet van loonkostensubsidie 

  

7 VRLPartPLaats 

 Inzet participatieplaats ja of nee (vanaf 2009) 

  

  -                       Onbekend 

 0                       Geen inzet participatieplaats 

 1                       Inzet participatieplaats   
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 200501-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 200601-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 200701-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 200801-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 200901-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 201001-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 201101-12V1 Eerste plaatsing 

140328 VRLSRGPERSONENTAB 201201-12V1 Eerste plaatsing 

 


