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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 bestanden betreffende ‘Monitor Scholing en Activering, 
tweede halfjaar 2004’, welke afkomstig zijn van Research voor Beleid.” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 1:

060502 REOS-bestand MOSA 200407-12V1 

060502 GBA-selectiebestand MOSA 200407-12V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:

• De monitor heeft als doelgroep de G85-gemeenten. Dit zijn niet de 85 gemeenten met 
het hoogste inwonertal, maar gemeenten die door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties zijn erkend als gemeenten met een grootstedelijke 
problematiek.  

• Er is sprake van non-respons, waardoor resultaten met enige voorzichtigheid 
behandeld dienen te worden. Zie blz.11 voor meer toelichting. 

• Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ identificeert een 
persoon. Zie blz. 13 voor een beschrijving. 
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1. Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (MCB) kunnen microdatabestanden van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar worden gemaakt voor gebruik door 
externe onderzoekers. Een microdatabestand dat het MCB vrijgeeft, wordt een REOS-
bestand genoemd. Van alle personen die in het hier beschreven REOS-bestand 
voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd. 
Deze selectie wordt het GBA-selectiebestand genoemd. Dit documentatierapport 
beschrijft de inhoud en structuur van het REOS-bestand ‘060502 REOS-bestand MOSA 
200407-12V1’. Het GBA-bestand wordt in een apart documentatierapport beschreven. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van het REOS-bestand, geeft een opsomming van de 
variabelen en bevat een toelichting op het bestand met daarbij een indicatie van de 
kwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de 
categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Indien gewenst kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van 
de categoriale variabelen. In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de 
eerste en laatste vijf waarden gegeven.  
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2. Inhoud van de bestanden 

2.1 Structuur van de bestanden 

REOS-bestand 
Een record in het REOS-bestand is een uitkering in combinatie met een trajectinstrument 
van een persoon in een gemeente in een aaneengesloten periode. Een persoon kan dus 
meerdere records in het REOS-bestand hebben. 

GBA-selectiebestand 
Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle 
personen die in het REOS-bestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA. De 
persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot 1 januari 2005. De 
huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In het 
GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2005.   

Zowel het REOS-bestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk 
SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de 
gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan 
het REOS-bestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen worden. 

2.2 Overzicht van variabelen 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het REOS-bestand.  

Zie hoofdstuk 3 voor een nadere toelichting op de variabelen in het REOS-bestand. 

Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen
1 SRTNUM soort identificatiecode Tekst 1 0
2 RIN identificatienummer Getal 9 0
3 HALFJAAR statistiekperiode Getal 5 0
4 GEMEENTE gemeente Getal 4 0
5 GEBDAT geboortedatum Getal 6 0
6 GESLACHT geslacht Getal 1 0
7 INDNW indicatie nieuwkomer Getal 1 0
8 OPLNIV opleidingsniveau Getal 1 0
9 FASEIN fase-indeling bij inschrijving CWI Getal 1 0

10 FASEAC actuele fase-indeling Getal 1 0
11 DATUMAV datum arbeidsverplichting Getal 8 0

12 STATUSAV 
actuele status 
arbeidsverplichting Getal 1 0

13 INDREA indicatie arbeidshandicap Getal 1 0

14 UREN 
beschikbare uren en minuten per 
week Getal 4 0

15 DATUMCWI datum inschrijving bij CWI Getal 8 0

16 BEGINABW 
datum aanvang 
uitkeringsperiode Getal 8 0

17 INK1 uitkerings/inkomenssituatie (1) Getal 1 0
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Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen
18 INK2 uitkerings/inkomenssituatie (2) Getal 1 0
19 INK3 uitkerings/inkomenssituatie (3) Getal 1 0
20 INK4 uitkerings/inkomenssituatie (4) Getal 1 0
21 INK5 uitkerings/inkomenssituatie (5) Getal 1 0

22 EINDABW 
datum einde 
uitkeringsverhouding Getal 8 0

23 REDEIND 
reden einde 
uitkeringsverhouding Getal 9 0

24 BEGINARB 
datum aanvang 
arbeidsverhouding Getal 8 0

25 SOORTDV 
soort gesubsidieerd 
dienstverband Getal 1 0

26 DATUMRP 
datum goedkeuren 
reïntegratieplan Getal 8 0

27 INSTRUM ingezet trajectinstrument Getal 2 0

28 BEGININS 
startdatum toepassing 
instrument Getal 8 0

29 EINDINS 
einddatum toepassing 
instrument Getal 9 0

30 BRON1 financieringsbron (1) Getal 8 0
31 BRON2 financieringsbron (2) Getal 1 0
32 BRON3 financieringsbron (3) Getal 1 0
33 EINDDVL datum einde dienstverlening Getal 8 0
34 OORZAAK reden einde dienstverlening Getal 1 0
35 G_CODE G-code Getal 2 0

36 MEETDAT1 

peildatum leeftijd tbv 
doelgroepcategorie=1: instroom 
eerdere meetperiode Getal 8 0

37 LFT_GRP1 

leeftijd nieuwe 
werkzoekenden>=23 jaar 
(doelgroep=1): instroom eerdere 
mp Getal 1 0

38 GROEP1 

nieuwe werkzoekenden>=23 
jaar, instroom in eerdere 
meetperiode Getal 1 0

39 MEETDAT2 

peildatum leeftijd tbv 
doelgroepcategorie=1: instroom 
meetperiode (2003-1) Getal 8 0

40 LFT_GRP2 

leeftijd nieuwe 
werkzoekenden>=23 jaar 
(doelgroep=1):instroom in 
mp(2003-1) Getal 1 0

41 GROEP2 
nieuwe werkzoekenden>=23 
jaar: instroom 2004-1 Getal 1 0

42 MEETDAT3 

peildatum leeftijd tbv doelgroep 
categorie=2: instroom eerdere 
meetperiode Getal 8 0

43 LFT_GRP3 

leeftijd nieuwe 
werkzoekenden<23 jaar 
(doelgroep=2): instroom eerdere 
mp Getal 1 0

44 GROEP3 

nieuwe werkzoekenden<23 jaar: 
subgroepen: instroom in eerdere 
meting Getal 1 0

45 MEETDAT4 
peildatum leeftijd tbv doelgroep 
categorie=2: instroom 2e periode Getal 8 0
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Nummer Variabele Label Format Lengte Decimalen

46 LFT_GRP4 

leeftijd nieuwe 
werkzoekenden<23 jaar 
(doelgroep=2): instroom in 
mp(2004-1) Getal 1 0

47 GROEP4 
nieuwe werkzoekenden<23 jaar: 
subgroepen: instroom 2004-1 Getal 1 0

2.3 Algemene toelichting 

Populatieafbakening 

In de monitor zijn gegevens opgenomen van alle reïntegratietrajecten die door gemeenten 
zijn aangeboden en al dan niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn alle nieuwe werkzoekenden 
in het tweede halfjaar van 2004 opgenomen, voor wie nog geen reïntegratieactiviteit is 
ontplooid, maar voor wie de gemeente wel verantwoordelijk is. 

In de monitor zijn werkzoekenden met een WW-uitkering niet opgenomen, aangezien de 
UWV verantwoordelijk voor hen is. Daarnaast zijn werkzoekenden die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn niet in de monitor opgenomen. 

De doelgroep voor de monitor bestaat uit alle nieuwe werkzoekenden, voor wie de 
gemeenten verantwoordelijk zijn. Deze groep wordt onderscheiden in jongeren tot 23 jaar 
(categorie 1) en volwassenen (23 jaar en ouder, categorie 2). Met nieuwe werkzoekenden 
wordt hier bedoeld personen die na de start van de monitor  niet-werkend werkzoekende 
zijn geworden. Personen in categorie 1 en 2 kunnen verder onderverdeeld worden naar 
uitkering en fase. De verdeling die Research voor Beleid hiervoor gebruikt is voor 
volwassenen: 

a:  Uitkeringsgerechtigden, fase 2, 3 of 4 

b:  Uitkeringsgerechtigden, fase 1 

c:  Uitkeringsgerechtigden, fase onbekend 

d:  Al bijstandsgerechtigd, inschrijving CWI in meetperiode 

e1: Datum CWI in meetperiode (Nuggers/ANW-ers) 

e2: Datum CWI in meetperiode, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 

En voor jongeren: 

a:   uitkeringsgerechtigde jongeren 

b1: niet uitkeringsgerechtigde jongeren (Nuggers/ANW-ers) 

b2: datum CWI in meetperiode, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 

Naast het bepalen van de doelgroep, kan op grond van de monitor berekend worden 
hoeveel instrumenten er in de statistiekperiode zijn ingezet. Dit leidt tot de groep 
personen waarvoor in de tweede helft van 2004 een instrument uit het WIW scholings- en 
activeringsbudget is ingezet (categorie 3). Per persoon worden vaak meerdere 
instrumenten ingezet. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen instrumenten die voor 1 
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juli 2004 zijn ingezet en nog doorlopen in het tweede halfjaar van 2004 en instrumenten 
die vanaf 1 juli 2004 zijn gestart. 

Kwaliteit 
Het REOS-bestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen door 
het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de variabelen 
die wel door het CBS bekeken zijn, zijn op grond van de beschikbare informatie 
correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het REOS-bestand 
overgenomen. 

Op de volgende bladzijde volgt een lijst met de gemeenten die door de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn erkend als gemeenten met een 
grootstedelijke problematiek, de zogenaamde G85. Deze groep is opgesplitst in de G25, 
de 25 gemeenten van de G85 met het hoogste inwonertal en de G85-G25, de 60 overige 
gemeenten.  

Er is sprake van non-respons. De gemeenten met een sterretje (*) voor hun naam zijn de 
gemeenten die niet hebben gerespondeerd en daarom niet zijn opgenomen in het REOS-
bestand. 
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G85 en non-respons
Gemeente-indeling Gemeente en provincie Gemeente-indeling Gemeente en provincie
G25 Groningen (Gr) G85-G25 * Delfzijl (Gr)
G25 Leeuwarden (Fr) G85-G25 Hoogezand-Sappemeer (Gr)
G25 Almelo (Ov) G85-G25 Almere (Fl)
G25 * Deventer (Ov) G85-G25 * Stadskanaal (Gr)
G25 Enschede (Ov) G85-G25 * Heerenveen (Fr)
G25 Hengelo (Ov) G85-G25 Smallingerland (Fr)
G25 Zwolle (Ov) G85-G25 Sneek (Fr)
G25 * Arnhem (Gld) G85-G25 Assen (Dr)
G25 * Nijmegen (Gld) G85-G25 Emmen (Dr)
G25 Utrecht (U) G85-G25 * Hoogeveen (Dr)
G25 Amsterdam (NH) G85-G25 Noordoostpolder (Fl)
G25 * Haarlem (NH) G85-G25 Apeldoorn (Gld)
G25 Dordrecht (ZH) G85-G25 Doetinchem (Gld)
G25 * 's-Gravenhage (ZH) G85-G25 * Ede (Gld)
G25 Leiden (ZH) G85-G25 * Rheden (Gld)
G25 Rotterdam (ZH) G85-G25 Tiel (Gld)
G25 Schiedam (ZH) G85-G25 Wageningen
G25 Breda (NB) G85-G25 * Zutphen (Gld)
G25 Eindhoven (NB) G85-G25 Amersfoort (Utr)
G25 Helmond (NB) G85-G25 Veenendaal (Utr)
G25 's-Hertogenbosch (NB) G85-G25 * Zeist (Utr)
G25 * Tilburg (NB) G85-G25 Nieuwegein (Utr)
G25 Heerlen (L) G85-G25 * Alkmaar (NH)
G25 Maastricht (L) G85-G25 Amstelveen (NH)
G25 Venlo (L) G85-G25 Haarlemmermeer (NH)

G85-G25 Heemskerk (NH)
G85-G25 Den Helder (NH)
G85-G25 Hilversum (NH)
G85-G25 Hoorn (NH)
G85-G25 * Purmerend (NH)
G85-G25 Velsen (NH)
G85-G25 Zaanstad (NH)
G85-G25 Alphen aan den Rijn (ZH)
G85-G25 Capelle a/d IJssel  (ZH)
G85-G25 Delft (ZH)
G85-G25 Gorinchem (ZH)
G85-G25 Gouda (ZH)
G85-G25 Hellevoetsluis (ZH)
G85-G25 Maassluis (ZH)
G85-G25 Ridderkerk (ZH)
G85-G25 * Rijswijk (ZH)
G85-G25 * Spijkenisse (ZH)
G85-G25 Vlaardingen (ZH)
G85-G25 Zoetermeer (ZH)
G85-G25 Zwijndrecht (ZH)
G85-G25 Middelburg (Z)
G85-G25 Terneuzen (Z)
G85-G25 Vlissingen (Z)
G85-G25 Bergen op Zoom (NB)
G85-G25 Oosterhout (NB)
G85-G25 Oss (NB)
G85-G25 * Waalwijk (NB)
G85-G25 Landgraaf (L)
G85-G25 * Brunssum (L)
G85-G25 * Kerkrade (L)
G85-G25 Roermond (L)
G85-G25 Weert (L)
G85-G25 * Lelystad (Fl)
G85-G25 Roosendaal (NB)
G85-G25 Sittard-Geleen (L)
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3. Beschrijving van de variabelen 

In dit hoofdstuk wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale 
variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

1 SRTNUM soort identificatiecode 
 F origineel foutief sofinummer 
 R RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 
 S versleuteld sofinummer 
 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten 
doorgaans als persoonsidentificator het sofinummer. Het sofinummer 
wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het 
CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het 
betekenisloze RIN-nummer.  

Een REOS-bestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde 
variabelen soort identificatiecode (SRTNUM) en identificatienummer 
(RIN), die samen het sofinummer vervangen. Records met een sofi-
nummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een 
geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op 
SRTNUM gekregen. 

De overige records bevatten een sofinummer dat niet is 
teruggevonden in de GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de 
waarde ‘F’ of ‘S’ op SRTNUM gekregen. Indien het sofinummer 
ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets, dan wordt 
het sofinummer onveranderd overgenomen in het veld RIN en krijgt 
SRTNUM de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ 
komen vaak voor als ongeldig sofinummer. Indien het sofinummer 
geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het 
sofinummer versleuteld via een vaste formule en krijgt SRTNUM de 
waarde ‘S’. 

De combinatie van SRTNUM ‘R’ en RIN identificeert een uniek 
persoon. Evenzo kan worden aangenomen dat personen met 
SRTNUM ‘S’ een unieke waarde op RIN hebben gekregen. De meest 
voorkomende reden dat zo’n persoon wel een geldig sofinummer 
heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij 
in het buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene 
jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. 
Records met SRTNUM ‘F’ duiden op een ongeldig sofinummer; met 
deze records zijn geen personen te identificeren. Records met 
SRTNUM ‘F’ zijn daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere 
bestanden of aggregeren op persoonsniveau. 

Als een REOS-bestand meerdere records per persoon bevat, dan 
kan voor SRTNUM ‘R’ en SRTNUM ‘S’ worden aangenomen dat 
records met eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. 
Binnen één bestand is het geen probleem om records met SRTNUM 
‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. Records met SRTNUM 
‘R’ of ‘S’ kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander 
REOS-bestand met dezelfde waarden op SRTNUM en RIN: deze 
records hebben betrekking op dezelfde persoon. De gebruiker kan 
met behulp van SRTNUM en RIN ook gegevens uit het GBA-
selectiebestand toevoegen aan het REOS-bestand. 

Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen 
van verschillende REOS-bestanden. Een persoon kan namelijk in het 
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ene bestand de waarde ‘R’ op SRTNUM hebben en in het andere 
bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze situatie kan zich 
voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de 
GBA stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. 
Omdat de records in dat geval ook een ander RIN-nummer hebben 
gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. 

2 RIN identificatienummer 
 

Persoonsidentificatienummer, ter vervanging van het sofinummer. 
Zie toelichting bij SRTNUM. 

3 HALFJAAR statistiekperiode 
 0 ongeldige score 
 

Periode waarop de gegevens betrekking hebben.  

20042 = 2e halfjaar van 2004 

4 GEMEENTE gemeente 
 CBS-gemeentecode (zie statline.cbs.nl) 

 

Voor de controle op geldige codes van de variabele GEMEENT is 
gebruik gemaakt van een gecombineerde lijst van CBS-
gemeentecodes voor 2003 en 2004. Eventueel in het bestand 
voorkomende gemeentecodes van eerdere jaren hebben als label 
‘ongeldige score’ gekregen. 

5 GEBDAT geboortedatum 

 
6 GESLACHT geslacht 

 0 onbekend 
 1 man 
 2 vrouw 
 

7 INDNW indicatie nieuwkomer 
 0 onbekend 
 1 ja 
 2 nee 
 8 ongeldige score 
 

Indicatie geeft aan of persoon een nieuwkomer is in de zin van de 
Wet Inburgering Nieuwkomers. 

8 OPLNIV opleidingsniveau 
 0 niet van toepassing 
 1 geen basisopleiding 
 2 basisniveau 
 3 lbo/mavo-niveau 
 4 mbo/havo/vwo-niveau 
 5 hbo-niveau 
 6 wetenschappelijk onderwijs 
 7 onbekend 
 8 ongeldige score 
 

Niveau van de arbeid die op het moment dat de arbeidsverplichting 
wordt opgelegd, als passend beschouwd wordt, gezien de opleiding 
en werkervaring van de betreffende persoon. 

9 FASEIN fase-indeling bij inschrijving CWI 
 0 onbekend 
 1 direct bemiddelbaar 
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 2 na kort traject bemiddelbaar 
 3 na lang traject bemiddelbaar 
 4 (nog) niet bemiddelbaar 
 5 fase nog nader te bepalen 
 7 ongeldige score 
 

Code voor bemiddelbaarheid conform de kansmeter op het moment 
van inschrijving. Voor personen die voor 1 januari 1997 werkloos zijn 
geworden, kan het meetmoment afwijken. De variabele ‘fase-indeling 
bij inschrijving CWI’ FASEIN is ingevoerd op 1 januari 1997. Voor 
iedereen die eerder is ingeschreven als werkzoekende geldt dat dit 
kenmerk met de waarde 0 ‘onbekend’ gevuld zou moeten zijn. Vaak 
is echter waarde 5 ‘fase nog nader te bepalen’ of een andere waarde 
op een later tijdstip toegekend. 

10 FASEAC actuele fase-indeling 
 0 onbekend 
 1 direct bemiddelbaar 
 2 na kort traject bemiddelbaar 
 3 na lang traject bemiddelbaar 
 4 (nog) niet bemiddelbaar 
 5 fase nog nader te bepalen 
 7 ongeldige score 
 9 ongeldige score 
 

Code voor bemiddelbaarheid conform de kansmeter aan het eind van 
de meetperiode. 

11 DATUMAV datum arbeidsverplichting 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. Datum waarop arbeidsverplichting is opgelegd of de 
datum waarop een opschorting van de arbeidsverplichting is 
beëindigd. 

12 STATUSAV actuele status arbeidsverplichting 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 1 arbeidsverplichting is van kracht 
 2 er is geen arbeidsverplichting opgelegd 
 3 de arbeidsverplichting is opgeschort 
 4 er is vrijstelling van arbeidsverplichting verleend 
 

Geeft aan of de persoon aan het eind van de meetperiode al dan niet 
een arbeidsverplichting heeft of dat er sprake is van opschorting of 
vrijstelling. 

13 INDREA indicatie arbeidshandicap 
 0 onbekend 
 1 ja 
 2 nee 
 

Kenmerk dat aangeeft of de persoon behoort tot de doelgroep zoals 
bedoeld in de Wet REA. 

14 UREN beschikbare uren en minuten per week 
 

UUMM. Aantal uren en minuten per week beschikbaar voor het 
verrichten van arbeid (meest actueel). 

15 DATUMCWI datum inschrijving bij CWI 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
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JJJJMMDD. Datum van inschrijving bij Arbvo/CWI als werkzoekende. 
De ‘datum inschrijving bij CWI’ DATUMCWI heeft geen eenduidige 
betekenis. Idealiter zou deze datum in de buurt liggen van de ‘datum 
aanvang uitkeringsperiode’ BEGINABW. Echter indien iemand als 
niet uitkeringsgerechtigde zich laat registreren als werkzoekende en 
pas later uitkeringsgerechtigd wordt,  kan de inschrijfdatum bij het 
CWI ook eerder liggen. Ook kan het voorkomen dat een 
uitkeringsgerechtigde vrijstelling heeft van arbeidsplicht (bijv. bij zorg 
voor kinderen onder de 5 jaar) en de datum van inschrijving bij het 
CWI veel later ligt, namelijk op het moment dat arbeidsplicht wordt 
opgelegd. 

Bovendien kan iemand die ingeschreven staat als werkzoekende bij 
het CWI, deze inschrijving laten verlopen. Een veel latere datum 
DATUMCWI in vergelijking met BEGINABW, kan dus ook het gevolg 
zijn van de aanlevering van een verlengingsdatum of een 
administratieve herinschrijvingsdatum. 

16 BEGINABW datum aanvang uitkeringsperiode 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

De eerste dag waarop het recht op de Abw-, Ioaw- of Ioaz-uitkering 
ingaat. Wanneer een persoon meerdere uitkeringsperioden in de 
meetperiode heeft gehad, worden voor deze persoon meerdere 
records aangemaakt.   

17 INK1 uitkerings/inkomenssituatie (1) 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 1 uitkering Abw/Ioaw/Ioaz 
 2 WAO-uitkering 
 3 WW-uitkering 
 4 ANW-uitkering 
 5 inkomsten uit arbeid 
 6 geen uitkering 
 7 overig 
 

Bron van inkomsten waarvan sprake is aan het eind van de 
meetperiode. Wanneer iemand verschillende bronnen van inkomsten 
heeft kunnen die (maximaal vijf) na elkaar worden vermeld. 

18 INK2 uitkerings/inkomenssituatie (2) 
 0 niet van toepassing 
 1 uitkering Abw/Ioaw/Ioaz 
 2 WAO-uitkering 
 3 WW-uitkering 
 4 ANW-uitkering 
 5 inkomsten uit arbeid 
 6 geen uitkering 
 7 overig 
 

Zie toelichting bij INK1. 

19 INK3 uitkerings/inkomenssituatie (3) 
 0 niet van toepassing 
 1 uitkering Abw/Ioaw/Ioaz 
 2 WAO-uitkering 
 3 WW-uitkering 
 4 ANW-uitkering 
 5 inkomsten uit arbeid 
 6 geen uitkering 
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 7 overig 
 

Zie toelichting bij INK1. 

20 INK4 uitkerings/inkomenssituatie (4) 
 0 niet van toepassing 
 1 uitkering Abw/Ioaw/Ioaz 
 2 WAO-uitkering 
 3 WW-uitkering 
 4 ANW-uitkering 
 5 inkomsten uit arbeid 
 6 geen uitkering 
 7 overig 
 

Zie toelichting bij INK1. 

21 INK5 uitkerings/inkomenssituatie (5) 
 0 niet van toepassing 
 1 uitkering Abw/Ioaw/Ioaz 
 2 WAO-uitkering 
 3 WW-uitkering 
 4 ANW-uitkering 
 5 inkomsten uit arbeid 
 6 geen uitkering 
 7 overig 
 

Zie toelichting bij INK1. 

22 EINDABW datum einde uitkeringsverhouding 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. De eerste dag waarop geen recht meer op de Abw-, 
Ioaw- of Ioaz-uitkering bestaat. 

23 REDEIND reden einde uitkeringsverhouding 
 0 niet beëindigd 
 1 aanvang studie 
 2 aangaan huwelijk/relatie 
 3 ongeldige score 
 4 ongeldige score 
 5 ongeldige score 
 6 ongeldige score 
 7 ongeldige score 
 8 ongeldige score 
 9 ongeldige score 
 11 arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 
 12 gesubsidieerde arbeidsplaats 
 13 zelfstandig beroep of bedrijf 
 14 uitkering werkloosheid 
 15 arbeidsongeschiktheid 
 16 inkomensvoorziening asielzoekers/gedoogden 
 17 alimentatie 
 18 ongeldige score 
 19 ander inkomen 
 22 ongeldige score 
 30 ongeldige score 
 31 geen inlichtingen (onbekend) 
 32 verhuizing naar andere gemeente 
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 33 verhuizing naar buitenland 
 38 ongeldige score 
 39 andere oorzaak 
 40 ongeldige score 
 41 ongeldige score 
 42 ongeldige score 
 43 ongeldige score 
 45 ongeldige score 
 66 ongeldige score 
 71 ongeldige score 
 75 ongeldige score 
 81 ongeldige score 
 98 ongeldige score 
 99 oorzaak bij partner 
 

Reden beëindiging uitkering wanneer de Abw-, Ioaw- of Ioaz-
uitkering volledig wordt beëindigd. 

24 BEGINARB datum aanvang arbeidsverhouding 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. Aanvangsdatum van al dan niet gesubsidieerde 
arbeidsverhouding, voor zover gestart na opname in de monitor. 

25 SOORTDV soort gesubsidieerd dienstverband 
 0 niet van toepassing 
 1 WIW-werkervaringsplaats 
 2 WIW-dienstbetrekking 
 3 ID-baan 
 4 REA-plaatsingsbudget/pakket op maat 
 5 plaatsing in WSW-verband 
 6 ongeldige score 
 7 ongeldige score 
 8 onbekend 
 9 ongeldige score 
 

Nadere specificatie bij BEGINARB, voorzover het gesubsidieerde 
arbeid betreft. 

26 DATUMRP datum goedkeuren reïntegratieplan 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. Datum waarop het reïntegratieplan formeel door de 
gemeente is goedgekeurd. 

27 INSTRUM ingezet trajectinstrument 
 0 nvt, geen instrument ingezet 
 1 beroepskeuzeadvies, assessment, verdere diagnose 
 2 educatie LO+ niveau 
 3 educatie hoger 
 4 oriëntatie- en motivatiegerichte scholing of training 
 5 beroepsgerichte scholing of training 
 6 arbeidsbemiddeling 
 10 premies 
 11 kinderopvang 
 12 onkostenvergoeding, w.o. reis- en wervingskosten 
 13 werkplekaanpassing (extra voorziening ivm handicap) 
 15 ongeldige score 
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 20 zorg- of hulpverlening 
 21 sociale activering: persoonsgerichte activiteiten 
 22 sociale activering: maatschappelijk nuttige activiteiten 
 23 ongeldige score 
 24 ongeldige score 
 25 ongeldige score 
 99 ongeldige score 
 

De instrumenten die op enig moment in de meetperiode zijn ingezet. 
Wanneer voor een persoon meerdere instrumenten zijn ingezet, 
worden voor deze persoon meerdere records aangemaakt. 

28 BEGININS startdatum toepassing instrument 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. 

29 EINDINS einddatum toepassing instrument 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. 

30 BRON1 financieringsbron (1) 
 0 nvt, geen instrument ingezet 
 1 Fonds Werk en Inkomen (WIW scholings- en activeringsbudget) 
 2 ESF-gelden 
 3 overige financieringsbronnen 
 8 geen financieringsbron 
 

Geeft aan uit welke financieringsbron het trajectinstrument is 
bekostigd. Per instrument kunnen meerdere financieringsbronnen 
zijn gebruikt, deze kunnen na elkaar genoemd worden (maximaal 
drie). 

31 BRON2 financieringsbron (2) 
 0 nvt, geen instrument ingezet 
 1 Fonds Werk en Inkomen (WIW scholings- en activeringsbudget) 
 2 ESF-gelden 
 3 overige financieringsbronnen 
 8 geen financieringsbron 
 

Zie toelichting bij BRON1. 

32 BRON3 financieringsbron (3) 
 0 nvt, geen instrument ingezet 
 1 Fonds Werk en Inkomen (WIW scholings- en activeringsbudget) 
 2 ESF-gelden 
 3 overige financieringsbronnen 
 8 geen financieringsbron 
 

Zie toelichting bij BRON1. 

33 EINDDVL datum einde dienstverlening 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

JJJJMMDD. Datum waarop de dienstverlening door de gemeente in 
het kader van de reïntegratie wordt beëindigd. 

34 OORZAAK reden einde dienstverlening 
 0 nvt, dienstverlening is niet beëindigd 
 1 vrijstelling/opschorting arbeidsverplichting 
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 2 cliënt weigert trajectaanbod 
 3 cliënt stroomt uit naar werk (niet WIW-dienstbetrekking) 
 4 einde uitkering, anders dan om werkaanvaarding 
 5 einde werkaanvaardingspremie 
 6 andere dan bovengenoemde redenen 
 7 ongeldige score 
 8 ongeldige score 
 9 ongeldige score 
 10 ongeldige score 
 11 ongeldige score 
 12 ongeldige score 
 13 ongeldige score 
 14 ongeldige score 
 31 ongeldige score 
 32 ongeldige score 
 39 ongeldige score 
 

Reden einde dienstverlening in het kader van de reïntegratie. 

35 G_CODE G-code 
 25 G25 
 60 G85-G25 
 

36 MEETDAT1 
peildatum leeftijd tbv doelgroepcategorie=1: instroom eerdere 
meetperiode 

 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

37 LFT_GRP1 
leeftijd nieuwe werkzoekenden >= 23 jaar (doelgroep=1): instroom 
eerdere mp 

 1 < 23 
 2 23 jaar of ouder 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 
38 GROEP1 nieuwe werkzoekenden >=23 jaar, instroom in eerdere meetperiode 
 1 a: Uitkeringsgerechtigden, fase 2, 3 of 4 
 2 b: Uitkeringsgerechtigden, fase 1 
 3 c: Uitkeringsgerechtigden, fase onbekend 
 4 d: Al bijstandsgerechtigd, inschrijving CWI in meetperiode 
 5 e1: Datum CWI in meetperiode (Nuggers/ANW-ers) 
 6 e2: Datum CWI in mp, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

39 MEETDAT2 
peildatum leeftijd tbv doelgroepcategorie=1: instroom meetperiode 
(2003-1) 

 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

40 LFT_GRP2 
leeftijd nieuwe werkzoekenden >= 23 jaar (doelgroep=1): instroom in 
mp (2003-1) 

 1 < 23 
 2 23 jaar of ouder 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 
41 GROEP2 nieuwe werkzoekenden >=23 jaar: instroom 2004-1 
 1 a: Uitkeringsgerechtigden, fase 2, 3 of 4 
 2 b: Uitkeringsgerechtigden, fase 1 
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 3 c: Uitkeringsgerechtigden, fase onbekend 
 4 d: Al bijstandsgerechtigd, inschrijving CWI in meetperiode 
 5 e1: Datum CWI in meetperiode (Nuggers/ANW-ers) 
 6 e2: Datum CWI in mp, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

42 MEETDAT3 
peildatum leeftijd tbv doelgroep categorie=2: instroom eerdere 
meetperiode 

 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

43 LFT_GRP3 
leeftijd nieuwe werkzoekenden < 23 jaar (doelgroep=2): instroom 
eerdere meetperiode 

 1 < 23 
 2 23 jaar of ouder 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

44 GROEP3 
nieuwe werkzoekenden < 23 jaar: subgroepen: instroom in eerdere 
meting 

 1 a: uitkeringsgerechtigde jongeren 
 2 b1: niet uitkeringsgerechtigde jongeren (Nuggers/ANW-ers) 
 3 b2: datum CWI in mp, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 
45 MEETDAT4 peildatum leeftijd tbv doelgroep categorie=2: instroom 2e periode 
 0 nvt of onbekend of ontbreekt 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 

46 LFT_GRP4 
leeftijd nieuwe werkzoekenden < 23 jaar (doelgroep=2): instroom in 
meetperiode (2004-1) 

 1 < 23 
 2 23 jaar of ouder 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 
47 GROEP4 nieuwe werkzoekenden < 23 jaar: subgroepen: instroom 2004-1 
 1 a: uitkeringsgerechtigde jongeren 
 2 b1: niet uitkeringsgerechtigde jongeren (Nuggers/ANW-ers) 
 3 b2: datum CWI in mp, na einddatum Abw (Nuggers/ANW-ers) 
 

Hulpvariabele Research voor Beleid 
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