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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 Geregistreerde werkzoekenden bij UWV met gegevens over soort 

inschrijving.” 

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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2018 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 CWITAB wordt vanaf 2019 vervangen door de GWUBUS. De GWU is vanaf 2018 

beschikbaar en de kwaliteit is beter dan de kwaliteit van de CWI. Maar er is wel een 

belangrijk onderscheidt. Bij de GWU gaat het om bij het UWV als werkzoekend 

ingeschrevene, of zij wel of niet een baan hebben moet dan nog afgebakend worden. 

 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 

“Geregistreerde werkzoekenden bij UWV met gegevens over soort inschrijving”. 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie gwubus       6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV (GWU). Dit cijfer geeft een beter beeld van het 

aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt dan het aanbodcijfer Niet-Werkende 

Werkzoekenden (NWW). Het cijfer bestaat uit werkzoekenden met WW- of AG-uitkering met 

arbeidsvermogen. Ook alle mensen met een bijstandsuitkering maken onderdeel uit van GWU. 

Dit is mogelijk sinds de automatische koppeling tussen Sonar en de polisadministratie is 

gerealiseerd. Naast personen met een uitkering maken ook personen die geen uitkering van 

UWV ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl onderdeel uit van het nieuwe 

aanbodcijfer. Voorwaarden bij de laatste groep is dat zij een actief CV op werk.nl hebben 

staan. GWU kent dezelfde variabelen als het oude NWW, denk daarbij aan variabelen als 

provincie, arbeidsmarktregio,gemeenten, opleidingsniveau, beroepsgroep, leeftijdsklasse, etc. 

De toegevoegde waarden van het aanbodcijfer GWU zijn dat het cijfer te differentiëren is naar 

uitkeringstype (WW, Wajong, WIA en in de toekomst ook bijstand). 

Beschrijving van de populatie 

Personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV staan geregistreerd met een WW-

uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en 

dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben. 

Methodologie 

Dit bestand wordt gebaseerd op bestanden van UWV met als peilmoment ultimo van elke 

maand. Voor de tussenliggende periode is de registratie op het laatst waargenomen 

peilmoment genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor 1 t/m 29 april dit bestand de 

registratie van 31 maart weergeeft. Van 30 April t/m 30 mei wordt de registratie van 30 april 

gebruikt. Indien een registratie niet wijzigt, blijft de inschrijfdatum ook ongewijzigd. Als de 

registratie wijzigt dan eindigt de registratie op de dag voor ultimo van de maand en begint een 

nieuwe registratie op ultimo van die maand. Zodoende is het mogelijk om op elk peilmoment 

te koppelen met dit bestand en blijft het bestand van beperkte omvang. Elk jaar wordt het 

bestand opnieuw opgebouwd waarbij de registratie ultimo van het jaar ervoor wordt gebruikt 

als registratie per 1 januari. Dit betekent ook dat het niet mogelijk is om inschrijfduren te 

berekenen. 

Bijlagen 

variabelenwaardenGWUBUS.xlsx 

 

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 DatumAANVANGGWUreg A8 

4 DatumEINDEGWUreg A8 

5 GwuWW A1 

6 GwuCV A1 

7 GwuNUG A1 

8 GwuWajong A1 

9 GwuWIAWAO A1 

10 GwuBijstand A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een bsn/sofinummer naar rinpersoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

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 

RINPERSOON 

Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het sofi-nummer/bsn 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

DatumAANVANGGWUreg 

Aanvang geldigheid registratie als Geregistreerde Werkzoekende UWV (GWU) 

Definitie  

Datum aanvang geldigheid registratie als Geregistreerde Werkzoekende UWV (GWU) 

Toelichting bij de definitie  

Datum in het betreffende jaar waarop een inschrijving start. Het gaat om personen die 

voorkomen in de registratie werkzoekend bij UWV. Zij hebben een WW-uitkering, 

Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en ontvangen 

dienstverlening van UWV of gemeenten, of zij hebben een actief cv op werk.nl. Als er iets is 

gewijzigd in één van deze registraties wordt een nieuwe inschrijfperiode gestart. 

Toelichting bij het gebruik  

Combinatie van datum aanvang en datum einde kan gebruikt worden om te koppelen op ieder 

peilmoment. De begin- en einddatum van een specifiek records zeggen niets over totale 

periode van inschrijving. 

DatumEINDEGWUreg 

Einde geldigheid registratie als Geregistreerde Werkzoekende UWV (GWU) 
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Definitie  

Datum einde geldigheid registratie als Geregistreerde Werkzoekende UWV (GWU) 

Toelichting bij de definitie  

Datum in het betreffende jaar waarop de inschrijving stopt of iets wijzigt. Het gaat om 

personen die voorkomen in de registratie werkzoekend bij UWV. Zij hebben of hadden een 

WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAO-uitkering en 

ontvangen dienstverlening van UWV of gemeenten, of zij hebben of hadden een actief cv op 

werk.nl. Als er iets wijzigt in één van deze registraties wordt een nieuwe inschrijfperiode 

gestart. 

Toelichting bij het gebruik  

Combinatie van datum aanvang en datum einde kan gebruikt worden om te koppelen op ieder 

peilmoment. De begin- en einddatum van een specifiek records zeggen niets over totale 

periode van inschrijving. 

GwuWW 

WW uitkering 

Definitie  

Is een persoon geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut Weknemersverzekeringen (UWV)? 

Toelichting bij de definitie  

Waardes: Ja/Nee. Alle personen in GWU die bij UWV geregistreerd staan met een WW- 

uitkering krijgen de waarde Ja, alle andere Nee. Dit gaat dus om personen en niet om rechten. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 

GwuCV 

CV op Werk.NL 

Definitie  

Heeft een persoon zijn/haar Curriculum Vitae (CV) op Werk. nl geplaatst? 

Toelichting bij de definitie  

Waardes: Ja/Nee. Alle personen met die een actief CV’s op werk.nl hebben krijgen de waarde 

Ja; alle andere personen krijgen de waarde Nee. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 

GwuNUG 

NUG_dienstverlening_gemeente 

Definitie  

Ontvangt een niet uitkeringsgerechtigde (NUG) een dienstverlening vanuit een gemeente? 
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Toelichting bij de definitie  

Waardes: Ja/Nee. Alle personen waarvan door gemeentes in Sonar (klantvolgsysteem van het 

UWV) is geregistreerd dat ze NUG-dienstverlening ontvangen krijgen de waarde Ja; alle 

andere personen krijgen de waarde Nee. Het algemeen gangbare begrip nuggers is veel ruimer. 

Gemeenten kunnen subsidieregelingen inzetten voor niet-uitkeringsgerechtigden die geen 

baan hebben, zoals een loonkostensubsidie of scholingsgeld. Deze dienstverleningsvorm valt 

onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De groep NUG met dienstverlening vanuit 

gemeenten is alleen zichtbaar als de gemeente gebruik maakt van de systemen van UWV. Niet 

alle gemeenten maken gebruik van de klantsystemen van UWV. Dat betekent dat niet de 

gehele populatie NUG-gemeente in beeld kan worden gebracht. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 

GwuWajong 

Wajongdienstverlening 

Definitie  

Ontvangt een Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) 

gerechtigd persoon dienstverlening vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV) werkbedrijf? 

Toelichting bij de definitie  

Waarde: Ja/Nee. Alle Wajongers waarvan in Sonar staat geregistreerd dat ze arbeidsvermogen 

hebben en daarmee dienstverlening van UWV WERKbedrijf ontvangen krijgen de waarde Ja; 

alle andere personen krijgen de waarde Nee. Het betreft alleen personen met een Wajong-

uitkering die vallen onder de dienstverlening van UWV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 

GwuWIAWAO 

WIA_WAO_dienstverlening 

Definitie  

Ontvangt een persoon in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

zelfstandigen (WAZ) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

werkbedrijf een dienstverlening? 

Toelichting bij de definitie  

Waarde: Ja/Nee. Alle personen waarvan in Sonar staat geregistreerd dat ze van UWV 

WERKbedrijf dienstverlening in het kader van de WIA/WGA of WAO/WAZ ontvangen 

krijgen de waarde Ja; alle andere personen krijgen de waarde Nee. WIA is de uitkering die kan 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie gwubus       11 

worden aangevraagd als iemand door ziekte niet of minder kan werken. De WIA kent twee 

soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, voor personen die twee jaar of langer ziek 

zijn en (in de toekomst) kunnen werken. De IVA maakt geen onderdeel uit van GWU, omdat 

dit personen betreft die niet of nauwelijks beschikken over arbeidsvermogen. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 

GwuBijstand 

Bijstandsuitkering 

Definitie  

Geniet een persoon een uitkering krachtens de (geldende) bijstandswet? 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSBTJANEE 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

GWU2018BUSV121 Eerste plaatsing, definitieve cijfers 

GWU2019BUSV121 Eerste plaatsing, definitieve cijfers 

GWU2020BUSV121 Eerste plaatsing, definitieve cijfers 

GWU2021BUSV121 Eerste plaatsing, definitieve cijfers 

 


