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Doel van de nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u te informeren over de 

aanlevering van gegevens voor de Statistiek Re-integratie 

door Gemeenten (SRG) vanaf verslagmaand januari 2020.  

 

Terugblik 2019 

Het voorbije jaar 2019 stond geheel in het teken van de 

omzetting van de oude SRG (vóór 2019) naar de 

vernieuwde SRG (vanaf 2019). Met name de eerste 6 

maanden van het jaar is er veel en intensief contact 

geweest over de veranderingen en de gevolgen daarvan. 

Deze intensieve samenwerking heeft ertoe geleid dat er, 

zeker wat betreft de afbakening van de populatie en het 

typeren van voorzieningen volgens de nieuwe indeling, 

sprake is van een significante kwaliteitsverbetering van de 

SRG. Dit geldt eveneens voor het kenmerk 

Arbeidsvermogen. 

 

Zonder uw inspanningen was de kwaliteitsverbetering van 

de SRG niet mogelijk geweest. Wij danken u dan ook 

hartelijk voor de prettige en intensieve samenwerking en 

wij spreken de hoop uit dat dit in het jaar 2020 een 

succesvol vervolg mag krijgen. 

 

Richtlijnen vanaf januari 2020 

De uitvraag voor de SRG wijzigt niet. Wel is een juiste 

vulling van het kenmerk Doel inzet voorzieningen met 

ingang van verslagmaand januari 2020 verplicht. 

 

Als bijlage in de mail treft u de richtlijnen voor de SRG vanaf 

verslagmaand januari 2020. Hoewel de uitvraag zelf niet is 

gewijzigd is in de richtlijnen wel de toelichting op diverse 

kenmerken, mede op basis van de vele contacten in 2019, 

verbeterd. Enkele belangrijke aandachtspunten daarbij 

worden hierna kort genoemd.  

Aandachtspunten 

Populatieafbakening en scope 

Van groot belang is dat enkel díe voorzieningen worden 

aangeleverd die behoren tot de scope van de SRG, zie 

paragraaf 1.2 van de richtlijnen.  

 

 Bepalend voor de aanlevering is dat gegevens over 

voorzieningen pas worden meegeleverd als inzet 

daarvan voor een persoon daadwerkelijk is gestart.  

 Maandelijkse aanlevering vindt vervolgens plaats zo 

lang inzet van die voorziening voor de persoon van 

toepassing blijft. 

 Is een (kortlopende) voorziening beëindigd dan wordt 

over de beëindiging eveneens informatie meegeleverd. 

 De voorziening moet herleidbaar zijn tot de individuele 

persoon voor wie deze is of werd ingezet. 

 Als aan de inzet van de voorziening kosten verbonden 

zijn, dient de financiering (grotendeels) plaats te 

hebben vanuit het re-integratiebudget. Overigens geldt 

voor de inzet van forfaitaire loonkostensubsidie en de 

loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet dat 

deze worden betaald vanuit de gebundelde uitkering.    

 

Aanvullend op het voorgaande wordt in paragraaf 2.3 van 

de richtlijnen een overzicht gegeven van activiteiten die 

NIET mogen worden aangeleverd. 

 

Uiteraard moet worden voorkomen dat voorzieningen die 

wel in de SRG horen, ontbreken. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren wanneer de uitvoering daarvan is uitbesteed aan 

een externe partij. Is uitbesteding van toepassing, dan 

behoort ook een rechtstreekse aanlevering aan het CBS 

door deze derde partij tot de mogelijkheden. Voor een 

toelichting op de wijze waarop neemt u contact op met het 

CBS. 

 

Doel inzet voorzieningen 

Een juiste vulling van het kenmerk Doel inzet voorzieningen 

is met ingang van verslagmaand januari 2020 verplicht.  

 

Het kenmerk behoort sinds 2019 tot de uitvraag voor de 

SRG en heeft 2 waarden: re-integratie (code 1) en 

participatie (code 2). Wordt in het bestand voor de SRG 

informatie over een persoon met een voorziening 
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opgenomen dan zal met ingang van verslagmaand januari 

2020 ook het doel van de inzet met een juiste waarde 

gevuld moeten zijn. Ontbreekt hierover informatie in uw 

administratie dan kan dit ertoe leiden dat bij de aanmaak 

van bestanden voor de SRG gegevens over personen en 

hun voorzieningen ontbreken. Bestanden voor de SRG 

waarin (deels) het doel van de inzet ontbreekt, kunnen niet 

worden verwerkt door het CBS. 

 

In het kader van kwaliteitsonderzoek door het CBS zijn 

gemeenten in 2019 geïnformeerd over het belang van een 

juiste vulling van het kenmerk, met het verzoek om 

aanpassing daar waar nodig. Eind 2019 is uw 

softwareleverancier op de hoogte gesteld van de verplichte 

vulling van het kenmerk.   

 

Arbeidsvermogen 

Het arbeidsvermogen 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 én 

welke inzet van voorzieningen daarbij minimaal benodigd 

is of zou zijn.  

 

De inschatting van het haalbare arbeidsvermogen heeft 

daarbij betrekking op de situatie op het moment van 

aanleveren. Hierbij is het geen voorwaarde dat de persoon 

nu al werkzaam is of dat nu al sprake is van de inzet van 

voorzieningen. De inschatting kan in de loop van de tijd 

veranderen en dient dan te worden bijgewerkt. Ter 

illustratie twee voorbeelden: 

 

Voorbeeld 1 

De gemeente schat in dat een nieuwe klant, zonder inzet van 

loonkostensubsidies en hulpmiddelen op de werkplek direct inzetbaar is 

op de arbeidsmarkt. Ingevuld wordt WML of hoger: Zelfstandig (code 20), 

conform de inschatting van het haalbare arbeidsvermogen met verwachte 

inzet.  

 

Voorbeeld 2 

De gemeente schat in dat een nieuwe klant direct beschikbaar is voor de 

arbeidsmarkt maar dat het de klant om te kunnen werken op dit moment 

nog wel aan enkele belangrijke vaardigheden ontbreekt. Dit maakt de 

klant niet onbemiddelbaar. Ingevuld wordt WML of hoger: Zelfstandig 

(code 20), conform de inschatting van het haalbare arbeidsvermogen met 

verwachte inzet. 

De volledige, verbeterde toelichting op het kenmerk 

arbeidsvermogen treft u in de richtlijnen bij kenmerk 11 op 

de bladzijden 7 t/m 9.  

 

Omschrijving type voorziening 

De omschrijving van de voorziening zoals deze in uw 

administratie is vastgelegd en wordt meegeleverd in het 

SRG-bestand is een belangrijk ondersteunend hulpmiddel 

bij de beoordeling van de kwaliteit.   

 

Hoe de omschrijving/naam wordt vastgelegd is uiteraard 

geheel aan de gemeente. Het CBS stelt het echter zeer op 

prijs, als daarbij geen diakritische tekens worden gebruikt. 

Het gaat om tekens boven en onder letters ter 

ondersteuning bij de uitspraak van woorden, zoals 

bijvoorbeeld é, è en ö. 

Ondersteuning door het CBS 

Uiteraard kunt u ook in 2020 terecht bij het CBS voor 

ondersteuning in verband met de aanlevering voor de SRG. 

Wanneer u bijvoorbeeld twijfelt over het wel of niet 

opnemen van een voorziening en/of de vertaling van een 

op te nemen voorziening naar het juiste type, maar ook bij 

andere vragen of opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met het CBS (zie contact voor e-mailadres en 

telefoonnummer).  

 

Het CBS dankt u nogmaals hartelijk voor de medewerking 

en wij zien de datalevering over januari 2020 graag 

tegemoet. 

 

 

Contact 

Toezending vertaaltabel voor commentaar 

SZ_SRG@cbs.nl 

 

Extra achtergrondinformatie 

www.cbs.nl/sz-srg 

 

Vragen n.a.v. de nieuwsbrief 

Jaap Hakkaart (070-337 5322) 

Ron Pieper (070-337 5409)  

http://www.cbs.nl/sz-srg

