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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 Kenmerken van re-integratietrajecten die gefinancieerd worden door 

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.” 

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
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):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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 

“Kenmerken van re-integratietrajecten die gefinancieerd worden door het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen”. 

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 

Deze buscomponent uit het Sociaal-statistische Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken 

van de periodes waarin een re-integratietraject voor arbeidsgehandicapten (AG) of werklozen 

(WW) plaatsgevonden heeft, gefinancieerd door het UWV. Opgenomen zijn de begin- en 

einddatum van de periode waarin de persoon in die periode een re-integratietraject volgde. Een 

persoon kan meer dan één re-integratietraject volgen. Het bestand is van het bus-type. Met 

bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een 

record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een 

tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een 

wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor 

een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records. 

This dataset contains charactistics of active labour market policies targeted at unemployed or 

partically disabled persons financed by the Dutch Employee Insurance Agency (UWV). 

Beschrijving van de populatie 

De populatie bestaat uit alle re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapte personen en 

werklozen welke door het UWV gefinancieerd zijn in het verslagjaar. 

 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie siragvoorzieningenbus       7 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 SIRAGID A6 

2 BEGINSIRAG A8 

3 EINDESIRAG A8 

4 SIRAGRINPERSOONS A1 

5 SIRAGRINPERSOON A9 

6 DATUMBRUTOINSTROOM A8 

7 DATUMNETTOINSTROOM A8 

8 DATUMRESULTAAT A8 

9 VOORTIJDIGBEEINDIGD A1 

10 DOELPLAATSING A1 

11 PLAATSING A1 

12 SUCCESVOLTRAJECT A1 

13 SOORTTRAJECT A2 

14 DOELGROEPTRAJECT A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

SIRAGID 

Unieke sleutel re-integratietraject 

Definitie  

Een unieke identificatie van een re-integratietraject. 

Toelichting bij de definitie  

Een door het CBS aangemaakte unieke sleutel 

Toelichting bij het gebruik  

Let op de sleutel koppelt niet met de andere verslagjaren. Doordat het aangeleverde bestand 

geen sleutel bevat is het niet mogelijk om op basis van deze variabelen trajecten over 

verslagjaren heen te traceren. 

BEGINSIRAG 

Begin geldigheid 

Definitie  

De begindatum van een re-integratiepositie 

Toelichting bij de definitie  

Door het CBS aangemaakte begindatum van het BUS-bestand 

EINDESIRAG 

Einde geldigheid 

Definitie  

De einddatum van een re-integratiepositie 

Toelichting bij de definitie  

Door het CBS aangemaakte einddatum van het BUS-bestand 

SIRAGRINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

Een persoon komt voor in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabel komt overeen met RINPERSOONS. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 
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SIRAGRINPERSOON 

Persoon-id persoon met een re-integratievoorziening door het UWV 

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  

Deze variabel komt overeen met RINPERSOON. 

DATUMBRUTOINSTROOM 

De datum waarop het re-integratietraject in de administratie van het UWV is opgevoerd. 

Definitie  

De begindatum van een re-integratievoorziening 

Toelichting bij het gebruik  

Variabele DATUMBRUTOINSTROOM: Ontbrekende waarden hebben de code 

�77770707�. 

DATUMNETTOINSTROOM 

De datum waarop het re-integratiebedrijf is gevraagd het traject uit te voeren. 

Definitie  

De begindatum van een re-integratievoorziening 

Toelichting bij het gebruik  

Ontbrekende waarden hebben de code �77770707�. 

DATUMRESULTAAT 

De datum waarop de order is beëindigd met een bepaald resultaat. 

Definitie  

De laatste dag waarop een ingezette re-integratie-/participatievoorziening van toepassing was. 

Toelichting bij de definitie  

Mogelijke resultaten zijn: -Uitval UWV -Uitval RIB -Afwijzing -Plaatsing -Geen plaatsing -

Succesvol beëindigd -Niet succesvol beëindigd Bij een beëindigd traject is één van de 
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genoemde resultaten van toepassing. Bij een lopend traject is geen van de genoemde resultaten 

van toepassing 

Toelichting bij het gebruik  

Lopende trajecten waarvan het einddatum nog onbekend is, hebben de code �77770707�. 

VOORTIJDIGBEEINDIGD 

Voortijdige beeindiging van het traject 

Definitie  

De reden voor het beëindigen van een re-integratievoorziening. 

Toelichting bij de definitie  

Het kenmerk geeft aan of het traject voortijdig beeindigd is en door wie. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 niet voortijdig beeindigd 

1 traject beeindigd door het UWV 

2 traject beeindigd door het re-integratiebureau 

3 traject niet gestart vanwege afwijzing door re-integratiebureau 

9 ongeldig 

DOELPLAATSING 

Heeft het re-integratietraject als doel de plaatsing in dienstverband bij een werkgever? 

Definitie  

Heeft een re-integratietraject als doel de plaatsing in dienstverband bij een werkgever? 

Toelichting bij de definitie  

De code die aangeeft of met het re-integratietraject een dienstverband bij een werkgever als 

resultaat wordt beoogd of niet. Indien dit niet het geval is, dan is het beoogde resultaat de 

afstand van de burger naar werk te verkleinen. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 het trajectdoel is niet de  plaatsing in diensverband bij een 

werknemer 1 trajectdoel plaatsing in dienstverband bij een werknemer 

9 ongeldig 

PLAATSING 

Is het traject afgerond met plaatsing in een baan als zelfstandige of uitzendkracht? 

Definitie  

Is een re-integratietraject afgerond met plaatsing in een baan als zelfstandige of uitzendkracht? 

Toelichting bij de definitie  

De code die aangeeft of het traject, dat als beoogd doel plaatsing in een baan, als zelfstandige 

of als uitzendkracht heeft, is afgerond met een plaatsing volgens de plaatsingscriteria. Dit 

resultaat is door het re-integratiebureau ingezonden d.m.v. een plaatsingsrapportage 
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(succesvol traject) waarbij UWV de plaatsing in een baan, als zelfstandige of als uitzendkracht 

als dusdanig schriftelijk heeft bevestigd en geregistreerd. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld met 0 of 1 voor personen die als DOELPLAATSING hebben dat zij 

een dienstverband bij een werkgever geplaatst worden (code 1 bij DOELPLAATSING). Als 

zij dit doel niet hadden is de variabele gevuld met 9 (niet van toepassing). In dat geval is de 

variabele SUCCESVOLTRAJECT gevuld. De code in de variabele PLAATSING geeft aan of 

het traject is afgerond met een plaatsing volgens de plaatsingscriteria. Dit resultaat is door RIB 

ingezonden d.m.v. een plaatsingsrapportage (succesvol traject) waarbij UWV de plaatsing in 

een baan/als zelfstandige/als uitzendkracht als dusdanig schriftelijk heeft bevestigd en 

geregistreerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 geen plaatsing 

1 plaatsing 

9 niet van toepassing 

SUCCESVOLTRAJECT 

Is het traject succesvol afgerond? 

Definitie  

Is een re-integratietraject succesvol afgerond? 

Toelichting bij de definitie  

De code die aangeeft of het traject, dat niet als beoogd doel plaatsing heeft, met succes is 

doorlopen. Voor de Re-integratiedienst 'Werkfit maken' is het resultaat succesvol als de klant, 

eventueel na het volgen van een scholing, het werk kan hervatten. De klant is klaar om toe te 

treden tot de arbeidsmarkt en/of te solliciteren. De opdrachtgever beoordeelt of het resultaat 

succesvol is. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is gevuld met 0 of 1 voor personen die als DOELPLAATSING hebben dat hun 

afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind (code 0 bij DOELPLAATSING). Als zij dit doel 

niet hadden is de variabele gevuld met 9 (niet van toepassing). In dat geval is de variabele 

PLAATSING gevuld. De code in de variabele SUCCESVOLTRAJECT geeft aan of het traject 

met succes is doorlopen. Voor de Re-integratiedienst 'Werkfit maken' is het resultaat succesvol 

als de klant, eventueel na het volgen van een scholing, het werk kan hervatten. De klant is 

klaar om toe te treden tot de arbeidsmarkt en/of te solliciteren. De opdrachtgever beoordeelt 

of het resultaat succesvol is. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 niet succesvol afgerond 

1 succesvol afgerond 

9 niet van toepassing 
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SOORTTRAJECT 

Soort re-integratie traject 

Definitie  

Soort re-integratievoorziening 

Toelichting bij het gebruik  

Scholingsvoucher en scholingsvoucher budget 2016 hebben betrekking tot de WW. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Activerende producten 

02 Ervaringscertificaat/ Ervaringsprofiel 

03 Innovatieve trajecten 

04 Individuele Re-integratie  Overeenkomst 

05 Leerwerkbanen 

06 Overige projecten 

07 Plaatsingsfee 

08 Re-integratiediensten Ziektewet-arbo 

09 Reguliere diensten/ Reguliere trajecten 

10 Scholing 

11 Scholingsvoucher 

12 Scholingsvoucher budget 2016 

13 Sectorale projecten 

14 Trajecten, naar werk, Sociaal Medische Zaken 

15 Trajecten, naar werk, WERKbedrijf 

16 Trajecten, werkfit maken, Sociaal Medische Zaken 

17 Trajecten, werkfit maken, WERKbedrijf 

18 Inkoopkader vrije ruimte 

19 Ziektewet-arborol interventie 

20 Pilot Praktijkassessment 

21 Trajecten, Individuele Plaatsing en Steun voor personen met 

ernstige psychische aandoeningen 22 Trajecten, Individuele Plaatsing en Steun voor personen met 

common mental disorders 23 Trajecten, modulair, Sociaal Medische Zaken 

24 Trajecten, modulair, WERKBedrijf 

99 ongeldig 

DOELGROEPTRAJECT 

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikten of werklozen 

Definitie  

De doelgroep van een re-integratietraject 

Toelichting bij de definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie siragvoorzieningenbus       13 

Dit veld geeft aan waar de klant vandaan komt (arbeidsongeschiktheid (AG) of 

werkloosheidswet (WW) ). Dit wordt bepaald aan de hand van de gekozen uitkeringssoort. 

Wet 5 en 11 is WW, de rest betreft AG. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Traject voor arbeidsongeschikten (AG) 

2 Traject voor werklozen (WW) 

9 ongeldig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie siragvoorzieningenbus       14 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SIRAGVOORZIENINGEN2019BUSV1  Eerste plaatsing 

 


