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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 microdata@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 het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door 

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.” 

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: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

UWVTRAPERSAGGTAB2002V1 t/m UWVTRAPERSAGGTAB2015V1; 

UWVTRAPERSAGG2016TABV1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Gegevens over re-integratietrajecten voor werklozen en arbeidsgehandicapten mogen 

alleen gebruikt worden in overleg met het UWV. 

 Het jaar 2002 heeft alleen betrekking op de maanden april t/m december. 

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

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS 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 met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd”. 

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.  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit bestand bevat gegevens over personen met een lopend re-integratietraject voor werklozen 

en arbeidsgehandicapten, dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV) . 

Beschrijving van de populatie 

Personen met een lopend re-integratietraject voor werklozen (WW-re-integratietraject) en 

arbeidsgehandicapten (AG-re-integratietraject) op peilmoment. Vanaf verslagperiode januari 

2014 worden de WW-re-integratietrajecten niet meer gefinancierd door het UWV. Het aantal 

WW-re-integratietrajecten vanaf deze periode is dan ook 0. 

Methodologie 

De gegevens worden ontleend aan het Systeem Inkoop Re-integratie (SIR) van het UWV. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de re-integratie van werklozen (SIR-WW) en van 

arbeidsgehandicapten (SIR-AG). De gegevens worden geaggregeerd op persoonsniveau en 

type re-integratietraject. Dat betekent dat overlappende re-integratietrajecten per type re-

integratietraject (dat wil zeggen onderscheiden naar re-integratietrajecten voor 

arbeidsgehandicapten en idem voor werklozen) zijn samengevoegd.  

Het bestand VRLUWVTRAAGGTABULT is minder ver geaggregeerd. In dit bestand is nog 

onderscheid gemaakt naar het wel of niet aanwezig zijn van scholingsactiviteiten. De 

gegevens zijn zodanig bewerkt dat per peildatum (einde van de maand) is vastgesteld of er 

sprake is van lopende re-integratietrajecten en zo ja, van hoeveel. De re-integratietrajecten 

zijn onderverdeeld in re-integratietrajecten met en zonder scholing. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 UWVTRALOPENDAGtp A1 

4 UWVTRALOPENDWWtp A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A- nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON 

gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk 

onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van 

een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

VERSLAGPERIODE  

De ultimo verslagperiode JJJJMMDD. 
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UWVTRALOPENDAGtp 

Aantal lopende re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapten. 

Definitie  

De variabele geeft aan of op het peilmoment één of meer lopende re-integratietrajecten zijn, 

verzorgd door het UWV, voor een arbeidsgehandicapte. 

UWVTRALOPENDWWtp 

Aantal lopende re-integratietrajecten voor werklozen. 

Definitie  

Aantal lopende re-integratietrajecten voor een werklozen. 

Toelichting bij de definitie  

De variabele geeft aan of op het peilmoment één of meer lopende re-integratietrajecten zijn, 

verzorgd door het UWV, voor een werkloze. 

Toelichting bij het gebruik  

Vanaf verslagperiode januari 2014 worden de WW-re-integratietrajecten niet meer 

gefinancierd door het UWV. Het aantal WW-re-integratietrajecten vanaf deze periode is dan 

ook 0. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

UWVTRAPERSAGGTAB2002V1 t/m 2015V1 Eerste plaatsing 

UWVTRAPERSAGG2016TABV1  Eerste plaatsing 

 


