
 

 

Datum :01december 2011   

 

 

Microdataservices 

 

Documentatierapport Personen die (her)instromen 

in de WW (HERWWTAB)  

 

 



 

 

Microdataservices 

Documentatierapport HERWWTAB                    2 

Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende personen die (her)instromen in de WW” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en): 

111201 HERWWTAB 2005K1 t/m 2005K4V1; 

111201 HERWWTAB 2006K1 t/m 2006K4V1; 

111201 HERWWTAB 2007K1 t/m 2007K4V1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon. Dit 

zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen koppelen. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en codelijsten 

zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

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 Stelsel van Sociaal statistische Bestanden. Voor het aanvragen van 

deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 

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
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

Personen die (her)instromen in de WW. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit 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.  

Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlagen 

worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden 

gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de 

vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn omdat niet altijd alle 

variabelen (volledig) gevuld zijn. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).   

Beschrijving 

Bevat alle personen die in een kwartaal instromen in een werkloosheidsuitkering  

(ontslagwerkloosheid). Van alle instromers is aangegeven of ze in de periode van een jaar 

direct voorafgaand aan het moment van instroom eerder een werkloosheidsuitkering hebben 

gehad.  Is dat het geval dan is er sprake van herinstroom. 

Historie 

Beschikbaar vanaf 2005. 

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

Bestandsopbouw 

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen. 

Nr Variabele & label  Format Lengte Decimalen 

1 RINPERSOONS Tekst 1 0 

 Soort rinpersoon    

2 RINPERSOON Tekst 9 0 

 Samen met rinpersoons is dit de persoon    

3 HERINSTROMERWW Tekst 1 0 

 Instromer is wel/geen herinstromer WW 
(1/0) 

   

 

Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

 RINPERSOONS 

 Soort rinpersoon 

   

 A RINPERSOON NIET IN GBA, POLISNUMMER 

 E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

 F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

 G RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR 

 H RINPERSOON NIET IN GBA, HO CORRESNUMMER 

 K RINPERSOON NIET IN GBA, KENTEKENS (RDW) 

 O RINPERSOON NIET IN GBA, ONDERWIJSNUMMER 

 R RINPERSOON WEL IN GBA 

 S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

   

 RINPERSOON 

 Samen met rinpersoons is dit de persoon 

   

 HERINSTROMERWW 

 Instromer is wel/geen herinstromer WW (1/0) 

   

 0 Geen herinstromer WW 

 1 Herinstromer WW 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

111201 HERWWTAB 2005K1V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2005K2V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2005K3V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2005K4V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2006K1V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2006K2V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2006K3V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2006K4V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2007K1V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2007K2V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2007K3V1 Eerste plaatsing 

111201 HERWWTAB 2007K4V1 Eerste plaatsing 

 


