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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-integratie- en participatievoorzieningen 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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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 201901 t/m 202212. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf 2019 opvolger van SRGVOORZIENINGPWETTAB. Dat vanaf 2015 de opvolger 

was van srgvoorzieningtab, 

 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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pwetsrgvoorzienningtab       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 6 

Methodologie ................................................................................................................................. 6 

Procesverloop ................................................................................................................................. 6 

Bijlagen .......................................................................................................................................... 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPersoonS .................................................................................................................................. 9 

RINPersoon .................................................................................................................................... 9 

BerichtgevercodeVCP .................................................................................................................... 9 

CodeVerstrekkerVCPJJJJ ............................................................................................................ 10 

RegistratienummerVoorzieningP ................................................................................................. 10 

TypeVoorzieningP ....................................................................................................................... 10 

BegindatumVoorzieningP ............................................................................................................ 12 

EinddatumVoorzieningP .............................................................................................................. 12 

LoonwaardeP ............................................................................................................................... 12 

ArbeidsvermogenP ....................................................................................................................... 13 

DoelVoorzieningenP .................................................................................................................... 13 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 15 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pwetsrgvoorzienningtab       5 

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-integratie- en participatievoorzieningen 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-integratie- en participatievoorzieningen die in een 

verslagperiode zijn ingezet. Een re-integratie- of participatievoorziening is gedefinieerd als 

een activiteit die (door een gemeente) wordt ingezet en die er op is gericht om respectievelijk 

de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of de actieve deelname aan de maatschappij te 

faciliteren. 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-integratie- en participatieactiviteiten die door gemeenten 

voor hun doelgroep worden ingezet. 

The component is based on data from the statistic 'Statistiek Re-integratie door Gemeenten' 

(SRG) which originally contains figures on integration into employment delivered by 

municipatilies. The SRG has been developed with the aim of generating a national statistical 

picture of the activities regarding the integration into employment and social inlcusion as 

applied by municipalities. This specific component contains information about the activities 

municipalities applied based on the Dutch law 'Participatiewet' which came into force on 1 

January 2015. In 2019, the registration format of the SRG was adapted. Since 2019 

municipalities are required to deliver data on social inlcusion next to data on integration into 

employment, 

Beschrijving van de populatie 

Alle re-integratie- en participatievoorzieningen die in een verslagperiode zijn ingezet. 

Methodologie 

De component is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG). 

De statistiek betreft een integrale waarneming op maandbasis van de door gemeenten 

aangeboden voorzieningen in het kader van re-integratie en participatie Een persoon kan in dit 

bestand meerdere malen voorkomen, omdat één persoon meerdere re-integratie- of 

participatievoorzieningen kan hebben, eventueel ook nog bij verschillende verstrekkers. 

Procesverloop 

De voor een gemeente aangeleverde data worden op kwaliteit gecontroleerd. Hierbij worden 

verbanden gecontroleerd binnen de de levering tussen de diverse kenmerken, alsmede met de 

levering in de voorafgaande verslagperiode. Indien daartoe aanleiding is wordt met de 

berichtgever contact opgenomen aangaande geconstateerde kwaliteitsveranderingen in de 

aanlevering. Zonodig wordt in overleg met de berichtgever op voorzieningenniveau 

gecorrigeerd of wordt de berichtgever verzocht een nieuwe levering te doen. 

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

variabelenwaardenPWETSRGVOORZIENINGTAB.xlsx 
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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 BerichtgevercodeVCP A4 

4 CodeVerstrekkerVCPJJJJ A4 

5 RegistratienummerVoorzieningP A32 

6 TypeVoorzieningP A2 

7 BegindatumVoorzieningP A8 

8 EinddatumVoorzieningP A8 

9 LoonwaardeP A3 

10 ArbeidsvermogenP A2 

11 DoelVoorzieningenP 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  

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 Basisregistratie Personen (BRP) - 

voormalig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 

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 

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 Basisregistratie 

Personen (BRP), voormalig 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. 

BerichtgevercodeVCP 

Identificatiecode van de instantie die de berichtgeving over de voorziening verzorgt 

Definitie  

Een berichtgever identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Een berichtgever is iedere specifieke instantie die uitvoering geeft aan én de administratie 

voert voor één of meer wetten of regelingen waar de gemeente (eind-)verantwoordelijk voor 

is. Als een gemeente de aanlevering doet, wordt hier de gemeentecode van de gemeente 
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ingevuld. Indien een andere instantie berichtgever is, wordt de berichtgevercode gevuld met 

de code die het CBS voor dit doel heeft verstrekt aan die instantie. 

CodeVerstrekkerVCPJJJJ 

Gemeentecode van de verstrekkende gemeente 

Definitie  

De gemeente die één of meerdere voorzieningen met het doel van re-integratie/participatie 

bekostigt en uitvoert, danwel uitbesteedt. 

Toelichting bij de definitie  

Code van de gemeente die één of meerdere voorzieningen met het doel van re-

integratie/participatie bekostigt en uitvoert, danwel uitbesteed. Voor de gemeentecode wordt 

de nummering aangehouden van de CBS-codelijst Nederlandse Gemeenten van het 

desbetreffende jaar. Een re-integratie-/participatievoorziening behoeft niet te worden 

aangeboden door de gemeente waarin een persoon woont, dit kan ook een andere gemeente 

zijn. 

RegistratienummerVoorzieningP 

Versleuteld registratienummer van de re-integratie-/participatievoorziening 

Definitie  

Een versleuteld voorziening nummer dat een gemeente in de eigen administratie voert. 

Toelichting bij de definitie  

De gemeente die de gegevens van een re-integratie-/participatievoorziening aanlevert, geeft 

een registratienummer op; dit nummer wordt versleuteld. 

TypeVoorzieningP 

Type voorziening 

Definitie  

Het soort voorziening dat in het kader van re-integratie- of participatie voor een persoon is 

ingezet. 

Toelichting bij de definitie  

Met dit kenmerk wordt aangegeven welke soort voorziening in het kader van re-integratie- of 

participatie voor de persoon is ingezet. Een persoon kan op hetzelfde moment (in dezelfde 

verslagmaand) van meer dan één voorziening gebruik maken. Er zijn verschillende soorten 

voorzieningen die in de SRG worden onderscheiden. Door gemeenten wordt aangegeven om 

wat voor soort voorziening het gaat. 

Toelichting bij het gebruik  

In de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is in de uitvraag vanaf 2019 het kenmerk 

'Type voorziening' uitgebreid van 10 categorieën naar 18 categorieën. Hierbij zijn een aantal 

categorieën van voor 2019 rechtstreeks te vertalen naar de nieuwe categorieën. Dit betreft 

'Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet', 'Forfaitaire loonkostensubsidie', 

'Tijdelijke loonkostensubsidie', 'WIW/ID-baan', 'Beschut werk' en 'Participatieplaats'. De 
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codes voor de categorieën van voor 2019 die rechtstreeks te vertalen zijn naar de nieuwe 

categorieën, zijn op de volgende wijze met elkaar geïntegreerd: Typen voorzieningen van voor 

2019 Typen voorzieningen vanaf 2019 04 Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet 

10 Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet 41 Forfaitaire loonkostensubsidie 11 

Forfaitaire loonkostensubsidie 01 Tijdelijke loonkostensubsidie 12 Tijdelijke 

loonkostensubsidie 02 WIW/ID-banen 20 WIW/ID-baan 05 Beschut werk 21 Beschut werk 

03 Participatieplaatsen 22 Participatieplaats Daarnaast zijn er een aantal typen voorzieningen 

die qua afbakening zijn verruimd, en waarmee ook de naam is veranderd. Dit betreft ten eerste 

de oude voorziening 'Begeleiding op werkkring/job-coach', die is overgegaan naar de 

voorziening 'Jobcoach/begeleiding op de werkplek' maar qua definitie breder is geworden; 

daar voorheen de voorziening enkel begeleiding voor arbeidsbeperkten betrof, betreft het nu 

begeleiding voor zowel arbeidsbeperkten als niet-arbeidsbeperkten. Verder is de voorziening 

'Vervoersvoorziening (woon-werk)' opgegaan in de voorziening 'Vervoersvoorziening', maar 

deze is niet meer beperkt tot alleen vervoersvoorzieningen met betrekking tot woon-

werkverkeer, maar omvat nu alle vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de voorziening 'Andere 

voorziening voor arbeidsbeperkten' opgegaan in de voorziening 'Overige faciliterende 

voorziening', maar deze voorziening is niet alleen beperkt tot (andere) voorzieningen voor 

arbeidsbeperkten, maar omvat alle faciliterende voorzieningen voor zowel arbeidsbeperkten 

als niet-arbeidsbeperkten. Tot slot is de voorziening 'Overige voorziening' overgegaan in de 

voorziening 'Niet nader in te delen', maar deze is qua afbakening een stuk kleiner geworden. 

Niet alleen vanwege de hierboven aangegeven verruimingen van definities van gewijzigde 

voorzieningen, maar ook omdat er acht nieuwe type voorzieningen zijn bijgekomen: 

'Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling', 'Overige werkplekken', 'Werkplekaanpassing', 

'Coaching naar werk of naar participatie', 'Training/cursus/opleiding', 'Vrijwilligerswerk', 

'Overige sociale activering', 'Uitbesteed én onbekend'. 

Codelijst 

Waarde Label 

10 Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet 

11 Forfaitaire Loonkostensubsidie 

12 Tijdelijke Loonkostensubsidie 

20 WIW/ID-baan 

21 Beschut werk 

22 Participatieplaats 

23 Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling 

29 Overige werkplekken 

30 Jobcoach/begeleiding op de werkplek 

31 Werkplekaanpassing 

40 Coaching naar werk of naar participatie 

42 Training/cursus/opleiding 

43 Vrijwilligerswerk 

49 Overige sociale activering 
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Waarde Label 

50 Vervoersvoorziening 

59 Overige faciliterende voorziening 

60 Uitbesteed én onbekend 

98 Niet nader in te delen 

BegindatumVoorzieningP 

Begindatum voorziening 

Definitie  

Datum waarop de re-integratie-/participatievoorziening daadwerkelijk is gestart. 

Toelichting bij de definitie  

Datum waarop de re-integratie-/participatievoorziening daadwerkelijk is gestart. Als een 

voorziening niet start, worden hierover ook geen gegevens aangeleverd. Daarom moet deze 

variabele altijd ingevuld zijn. 

EinddatumVoorzieningP 

Einddatum voorziening 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

De einddatum van de voorziening is de laatste dag waarop de ingezette re-integratie-

/participatievoorziening 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. 

LoonwaardeP 

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 op grond van de Participatiewet of een forfaitaire loonkostensubsidie 

wordt verstrekt, uitgedrukt als percentage van het wettelijk minimumloon (WML). 

Toelichting bij het gebruik  

Als er sprake is van een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet of forfaitaire 

loonkostensubsidie, moet de loonwaarde worden opgegeven. Bij een forfaitaire 

loonkostensubsidie (die wordt ingezet als de loonwaarde nog niet is vastgesteld) wordt bij de 

loonwaarde standaard 50% ingevuld. Bij een lopende loonkostensubsidie op grond van de 

Participatiewet, wordt de loonwaarde gevuld naar de stand op de laatste dag van de 
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verslagmaand. In het geval van beëindiging van de voorziening wordt de loonwaarde ingevuld 

naar de waarde op de laatste dag van de voorziening. 

ArbeidsvermogenP 

Arbeidsvermogen persoon met één of meerdere voorzieningen 

Definitie  

De mate waarin een persoon (naar verwachting) in staat is om door het verrichten van 

algemeen geaccepteerde arbeid het wettelijk minimumloon (WML) per uur te verdienen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk drukt de mate uit waarin een persoon (naar verwachting) in staat is om door het 

verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid het wettelijke minimumloon (WML) per uur te 

verdienen. Het kenmerk zegt dan ook iets over de inschatting op dit moment van de potentie 

(het arbeidsvermogen) van de persoon, waarbij het geen voorwaarde is dat de persoon nu al 

werkzaam is. 

Toelichting bij het gebruik  

In de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) is in de uitvraag vanaf 2019 het kenmerk 

'Arbeidsvermogen' uitgebreid van 2 categorieën, te weten 'Langdurig onder WML' en 'Overig' 

naar 5 categorieën, te weten 'Onder WML', 'WML of hoger: Met Hulp', 'WML of hoger: 

Zelfstandig', '(Tijdelijk) onbemiddelbaar' en 'Nog niet bekend'. Hierbij is de oude categorie 

'Langdurig onder WML' opgegaan in de categorie 'Onder WML'. De nieuwe categorie 'Onder 

WML' is dus breder dan de oude categorie 'Langdurig onder WML', in die zin dat er geen 

onderscheid meer wordt gemaakt bij personen die niet het WML kunnen verdienen, tussen 

personen die langdurig niet het WML kunnen verdienen en personen die tijdelijk niet het 

WML kunnen verdienen. Daarnaast is de oude categorie 'Overig' in de nieuwe uitvraag verder 

gedetailleerd naar de categorieën 'WML of hoger: Met Hulp', 'WML of hoger: Zelfstandig', 

'(Tijdelijk) onbemiddelbaar' en 'Nog niet bekend', met dien verstande dat de personen die wel 

onder WML zitten, maar niet langdurig onder WML zijn, overgegaan zijn naar de groep 'Onder 

WML'. 

Codelijst 

Waarde Label 

10 Onder WML 

11 WML of hoger: Met hulp 

20 WML of hoger: Zelfstandig 

30 (Tijdelijk) onbemiddelbaar 

40 Nog niet bekend 

DoelVoorzieningenP 

Overkoepelende doel van de ingezette re-integratie- of participatievoorzieningen in het kader 

van de Participatiewet 
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Definitie  

Het actuele overkoepelende doel van de ingezette re-integratie- of participatievoorzieningen 

in het kader van de Participatiewet voor een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft aan wat, naar inschatting van de gemeente, het actuele overkoepelende doel 

van de inzet van de voorzieningen voor de persoon is. Het kenmerk is een indicatie voor de 

afstand van de persoon tot de arbeidsmarkt. De indeling in de codes re-integratie en participatie 

is niet statisch maar dynamisch. Dat betekent dat het doel van de inzet van voorzieningen kan 

veranderen. Als een persoon bijvoorbeeld instroomt met het doel participatie en zich in de loop 

van de tijd verder ontwikkelt, zodat op een gegeven moment re-integratie mogelijk is, dient 

het doel van de inzet van voorzieningen naar de code re-integratie te worden aangepast. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Onbekend 

1 Re-integratie 

2 Participatie 
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Versiegeschiedenis 
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kopie gemaakt van oktober. 
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