Introductie nieuwe SRG-richtlijnen 2019

Totaal aantal re-integratievoorzieningen

SRG-verandertraject
In de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) worden
gegevens verwerkt die gemeenten maandelijks verplicht aan
het CBS leveren over voorzieningen die voor de doelgroep van
gemeenten worden ingezet in het kader van re-integratie en
participatie. De informatie uit de SRG wordt voor
verschillende doeleinden gebruikt:




Ga naar het interactief dashboard om uw eigen
gemeente te vergelijken.




als informatiebron voor o.m. het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de
Tweede Kamer om beleid te monitoren;
als input voor het verdeelmodel van de Algemene
Uitkering uit het Gemeentefonds;
als input voor onderzoeken en rapportages;
voor benchmarking-doeleinden.

Per 1 januari 2019 treden nieuwe richtlijnen voor de SRG in werking die op 19 juni 2018 in de Staatscourant zijn
afgekondigd. Deze nieuwe richtlijnen zijn het resultaat van verbetervoorstellen die het CBS na een intensief
verandertraject heeft voorgelegd aan 110 gemeenten, softwareleveranciers en het ministerie van SZW.

De grootste veranderingen t.o.v. de huidige SRG-richtlijnen
De nieuwe SRG-richtlijnen 2019 hebben invloed op de maandelijkse aanlevering van data door gemeenten. Hieronder een
overzicht met de zes belangrijkste inhoudelijke aanpassingen t.o.v. de SRG-richtlijnen 2018:
1. Populatieafbakening (SRG-richtlijnen 2019, pagina 3)
Terwijl in de huidige SRG-richtlijnen alleen personen met een re-integratievoorziening worden uitgevraagd, bestaat de
populatie van de nieuwe richtlijnen uit zowel personen met een re-integratievoorziening als uit personen met een
participatievoorziening - met uitzondering van alle inspanningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo).
2. Arbeidsvermogen (SRG-richtlijnen 2019, pagina 7/8)
De categorieën van het kenmerk ‘Arbeidsvermogen’ zijn aangepast van ‘Langdurig onder WML’ en ‘Overig’ (SRG-richtlijnen
2018) naar de volgende vijf categorieën:
 Onder WML
 WML of hoger: met hulp
 WML of hoger: zelfstandig
 (Tijdelijk) onbemiddelbaar
 Nog niet bekend
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3. Type voorziening (SRG-richtlijnen 2019, pagina 10-18)
Het kenmerk ‘Type voorziening’ is aangepast van 10 naar 18 typen voorzieningen. Daarnaast wordt er geen onderscheid
meer gemaakt in personen met of zonder arbeidsbeperking. De lichtblauw gemarkeerde voorzieningen zijn of nieuw, of
t.o.v. de huidige uitvraag 2018 inhoudelijk veranderd.
UITVRAAG 2019
Code Type voorziening
FINANCIELE COMPENSATIE
10
Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet
11
Forfaitaire loonkostensubsidie
12
Tijdelijke loonkostensubsidie
WERKPLEKKEN
20
WIW/ID-baan
21
Beschut werk
22
Participatieplaats
23
Proefplaatsing t.b.v. loonwaardebepaling
29
Overige werkplekken
ONDERSTEUNING OP DE WERKPLEK
30
Jobcoach/begeleiding op de werkplek
31
Werkplekaanpassing
VOORZIENING NAAR WERK OF NAAR PARTICIPATIE
40
Coaching naar werk of naar participatie
42
Training/cursus/opleiding
43
Vrijwilligerswerk
49
Overige sociale activering
FACILITERENDE VOORZIENINGEN
50
Vervoersvoorziening
59
Overige faciliterende voorziening
ANDERS
60
Uitbesteed én onbekend
98
Niet nader in te delen

UITVRAAG 2018
Code Type voorziening
04
41
01

Loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet
Forfaitaire loonkostensubsidie
Tijdelijke loonkostensubsidie

02
05
03

WIW/ID-banen
Beschut werk
Participatieplaatsen

06

Begeleiding op de werkkring/job-coach

07
08

Vervoersvoorziening (woon-werk)
Andere voorziening voor arbeidsbeperkten

99

Overige voorziening

4. Doel inzet voorzieningen (SRG-richtlijnen 2019, pagina 8)
Dit is een nieuw kenmerk, waarmee het actuele overkoepelende doel voor de persoon (re-integratie of participatie) wordt
uitgevraagd. Het is een indicatie voor de afstand van de persoon tot de arbeidsmarkt en kan in de tijd veranderen.

5. Omschrijving type voorziening (SRG-richtlijnen 2019, pagina 19)
Met dit nieuwe kenmerk wordt de omschrijving/naam van de ‘voorziening’, zoals de gemeente die zelf in zijn eigen
administratie heeft vastgelegd, uitgevraagd.
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6. Spiegelrapport (SRG-richtlijnen 2019, pagina 28)
Met behulp van een nieuw te ontwikkelen spiegelrapport zal het CBS periodiek o.m. de aantallen voorzieningen
terugkoppelen, die het van de gemeente ontvangen heeft. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering van de cijfers. De
verdere uitwerking van dit spiegelrapport zal in de tweede helft van 2018 plaatsvinden.

Uitkomsten van de SRG
De gegevens die gemeenten in het kader van de SRG aan het CBS leveren, stelt het CBS in staat om een beeld te schetsen
van wat er feitelijk in Nederland gebeurt op het gebied van re-integratie en participatie. Bent u hierin geïnteresseerd? Kijk
dan hier:


voor het interactief dashboard voor gemeenten dat elk
kwartaal verschijnt.



voor de StatLine-tabellen:
Re-integratie; voorzieningen naar type en regio.
Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken
en type voorzieningen.
Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen
naar type en regio.
Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio.



voor de maatwerkpublicaties van het team sociale
zekerheid, zoals:
SRG-uitstroom Fase 1, 2017.
Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie.

Verdeling voorzieningen in Nederland naar type
voorziening, december 2017.

Inclusief ‘overig’

Colofon
Bij vragen over de inhoud of de aanlevering, neem contact op met het CBS:
Contact

E-mail
SZ_SRG@cbs.nl

Telefoon
Ron Pieper
Monica Deschinger

Tekst Team SOZ| SES
Datum woensdag 27 juni 2018
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070 337 5409
070 337 5505

Exclusief ‘overig’

