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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 Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de 

Participatiewet.” 

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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2015 t/m 201812. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In het laatste kwartaal van 2018 zijn veel gemeenten al bezig geweest met het opschonen 

van bestanden. Dit heeft te maken met de vernieuwde uitvraag in 2019, veel gemeenten 

hebben bij het type voorziening opnieuw beoordeeld of de voorziening daadwerkelijk 

behoord tot de SRG uitvraag. 

 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 Microdata Services 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 

“Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet”. 

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 

De component bevat gegevens over re-integratievoorzieningen die in een verslagperiode zijn 

ingezet. Een re-integratievoorziening is gedefinieerd als een activiteit die (door een 

gemeente) wordt ingezet en die er op is gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een 

persoon te verkleinen. Over het algemeen is arbeidsinschakeling het (langere termijn) doel. 

Het is voor de statistiek niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt 

uitgevoerd of wordt ingekocht. De Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is 

ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te bieden van de re-integratieactiviteitendie door 

gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet. 

Beschrijving van de populatie 

Alle re-integratievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. 

Methodologie 

Een persoon kan in dit bestand meerdere malen voorkomen, omdat één persoon meerdere re-

integratievoorzieningen kan hebben, eventueel ook nog bij verschillende verstrekkers (over 

het algemeen zijn gemeenten de verstrekkers). 

 

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 Verslagmaand A6 

4 BerichtgevercodeVCM A4 

5 CodeVerstrekkerVCMJJJJ A4 

6 RegistratienummerVoorzieningM A32 

7 TypeVoorzieningM A2 

8 BegindatumVoorzieningM A8 

9 EinddatumVoorzieningM A8 

10 LoonwaardeM A3 

11 VBerichtgevercodeVCM A4 

12 VCodeVerstrekkerVCMJJJJ A4 

13 VRegistratienummerVoorzieningM A32 
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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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer 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 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

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. 

Verslagmaand 

Definitie 

De verslagmaand op basis van bestandsperiode JJJJMM. 

BerichtgevercodeVCM 

Identificatiecode van de instantie die de berichtgeving over de re-integratievoorziening 

verzorgt 

Definitie  

Een berichtgever identificerend nummer. 
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CodeVerstrekkerVCMJJJJ 

Gemeentecode van de verstrekkende gemeente. 

Definitie  

De gemeente die een re-integratievoorziening voor een persoon bekostigt. 

Toelichting bij de definitie  

De gemeente die de re-integratievoorziening voor een persoon bekostigt, wordt gezien als de 

verstrekker. De CodeVerstrekkerVCM is de gemeentecode van de betreffende gemeente. 

Een re-integratievoorziening behoeft niet te worden aangeboden door de gemeente waarin 

een persoon woont, dit kan ook een andere gemeente zijn. 

RegistratienummerVoorzieningM 

Versleuteld registratienummer van de re-integratievoorziening. 

Definitie  

Een versleuteld re-integratievoorziening nummer dat een gemeente in de eigen administratie 

voert. 

TypeVoorzieningM 

Type re-integratievoorziening. 

Definitie  

Soort re-integratievoorziening. 

Toelichting bij de definitie  

Er zijn verschillende soorten re-integratievoorzieningen die in de SRG worden 

onderscheiden. Door gemeenten wordt aangegeven om wat voor soort voorziening het gaat. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Tijdelijke loonkostensubsidie 

02 WIW/ID-baan 

03 Participatieplaats 

04 Loonkostensubsidie (Participatiewet) 

05 Beschut werk 

06 Begeleiding op werkkring/job-coach 

07 Vervoersvoorziening (woon-werk) 

08 Andere voorziening voor arbeidsbeperking 

41 Forfaitaire Loonkostensubsidie 

99 Overig 

BegindatumVoorzieningM 

Begindatum re-integratievoorziening. 
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Definitie  

De begindatum van een re-integratievoorziening 

Toelichting bij de definitie  

Datum waarop de re-integratievoorziening daadwerkelijk is gestart. Als een re-

integratievoorziening niet start, worden hierover ook geen gegevens aangeleverd. Daarom 

moet deze variabele altijd ingevuld zijn. 

EinddatumVoorzieningM 

Einddatum re-integratievoorziening. 

Definitie  

De einddatum van een re-integratievoorziening. 

Toelichting bij de definitie  

De einddatum van de voorziening is de laatste dag waarop de ingezette voorziening van 

toepassing was. In dit kenmerk mag door de gemeente geen verwachte einddatum worden 

ingevuld, alleen maar een gerealiseerde einddatum. Wanneer er geen einddatum is ingevuld, 

was de voorziening per ultimo van de verslagperiode nog niet beëindigd. 

LoonwaardeM 

Loonwaarde. 

Definitie  

Het arbeidsvermogen van een persoon in verhouding tot het wettelijk minimumloon. 

Toelichting bij de definitie  

Met dit kenmerk wordt vastgelegd wat het arbeidsvermogen is van een persoon waarvoor 

een loonkostensubsidie wordt verstrekt, als percentage van het wettelijk minimumloon. 

VBerichtgevercodeVCM 

Identificatiecode van de instantie die in de vorige verslagperiode de berichtgeving over de 

re-integratievoorziening verzorgde. 

Definitie  

Een berichtgever identificerend nummer. 

VCodeVerstrekkerVCMJJJJ 

Gemeentecode van de verstrekkende gemeente in de vorige verslagperiode. 

Definitie  

De gemeente die een re-integratievoorziening voor een persoon bekostigt. 

Toelichting bij de definitie  

De gemeente die de re-integratievoorziening voor een persoon bekostigt, wordt gezien als de 

verstrekker. De VCodeVerstrekkerVCM is de gemeentecode van de gemeente die in de 

vorige verslagperiode de verstrekkende gemeente was.. Een re-integratievoorziening behoeft 

niet te worden aangeboden door de gemeente waarin een persoon woont, dit kan ook een 

andere gemeente zijn. 
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VRegistratienummerVoorzieningM 

Versleuteld registratienummer van de re-integratievoorziening in de vorige verslagperiode. 

Definitie  

Een versleuteld re-integratievoorziening nummer dat een gemeente in de eigen administratie 

voert. 

Toelichting bij de definitie  

De gemeente die in de vorige verslagperiode de gegevens van een re-integratievoorziening 

aanleverde, gaf een registratienummer op; dit nummer is versleuteld. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SRGVOORZIENINGPWETTAB2015V1  Eerste plaatsing,  

 SRGVoorzieningPWet201603TABV1  

 

Eerste plaatsing  

 SRGVoorzieningPWet201606TABV1  

 

Vervangt 201603TABV1 

 SRGVoorzieningPWet201609TABV1  

 

Vervangt 201606TABV1 

SRGVoorzieningPWet201612TABV1  

 

Vervangt 201609TABV1 

 SRGVoorzieningPWet201703TABV1  

 

Eerste plaatsing 

SRGVoorzieningPWet201706TABV1  

 

Vervangt 201703TABV1 

 SRGVoorzieningPWet201709TABV1 Vervangt 201706TABV1  

SRGVoorzieningPWet201709TABV2 Correctie, 2 gemeenten  toegevoegd 

SRGVoorzieningPWet201712TABV1 Vervangt 201709TABV2  

SRGVoorzieningPWet201803TABV1 Vervangt 201712TABV1 

SRGVoorzieningPWet201806TABV1 Vervangt 201803TABV1 

SRGVoorzieningPWet201812TABV1 Vervangt 201806TABV1 

 


