
  Type voorziening    Arbeidsvermogen  

  Meer informatie? 

Omzetting bestaande gevallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oude voorzieningen één-op-één vertalen 
 

WAS  WORDT  

01  12 Tijdelijke LKS 

02  20 WIW/ID-baan 

03  22 Participatieplaats 

04  10 LKS P-Wet 

41  11 Forfaitaire LKS 

05  21 Beschut werk 

06  30 Jobcoach/begeleiding op de werkplek 

07  50 Vervoersvoorziening 

08  59 Overige faciliterende voorziening 

 
 

2. Voorziening ‘Overig’ (99) herindelen 

Door de verbetering van de SRG kunnen bij het 

overzetten van de voorzieningen ’Overig’ de 

aangepaste en nieuw geïntroduceerde typen 

voorzieningen gebruikt worden. Dit is ter 

beoordeling aan de gemeente, zij kennen de klant. 
 

3. Uitbesteed én onbekend 

Ook de re-integratie onder regie van externe 

partijen hoort de gemeente in de SRG te registreren. 

Het kan door omstandigheden zijn dat de gemeente 

geen inzicht heeft in de aangeboden voorzieningen. 

Alleen in dit uitzonderlijke geval kan tijdelijk en na 

overleg met het CBS gebruik worden gemaakt van de 

voorziening ‘Uitbesteed én onbekend’ (60).  

1. Oude arbeidsvermogen één-op-één vertalen 

2. Arbeidsvermogen ‘Overig’ (2)  herindelen 

Van een persoon die arbeidsvermogen ‘Overig’ (2) had, 

kan in de  nieuwe SRG een nadere inschatting worden 

gegeven. De gemeente bepaalt in welke nieuwe 

categorie een persoon valt. Hierbij kan de onderstaande 

beslisboom helpen: 

 

  Doel inzet voorzieningen  

Dit is een nieuw kenmerk in de SRG.  Dus moet voor 

alle personen met een voorziening worden bepaald 

wat het overkoepelende doel van de inzet van de 

voorzieningen voor die persoon is. Zo mogelijk kan dit 

worden gedaan op basis van de voorzieningen die voor 

een persoon in de afgelopen maanden zijn ingezet. 

Overkoepelende doel inzet voorzieningen: 

1 Re-integratie 

2 Participatie 

 

WAS  WORDT  

1  10 Onder WML 

 

Korte vertaalinstructie 

    Omzetting codes naar nieuwe SRG 

www.cbs.nl/sz-srg  Mail: SZ_SRG@cbs.nl 
  

Telefoon: Ron Pieper (070-3375409) of Jaap Hakkaart 

(070-3375322) 

 

U moet uw voorzieningen vanaf januari 2019 volgens 

de nieuwe indeling Type voorziening aanleveren. Voor 

bestaande gevallen geldt dat Doel voorziening en 

Arbeidsvermogen zoveel mogelijk in januari 2019 doch 

uiterlijk in de juni levering 2019 juist zijn ingevuld.  


