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Inleiding 

Tot de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 was de 
gesubsidieerde baan een door de rijksoverheid ontwikkeld re-integratieinstrument 
dat gemeenten konden inzetten ter bestrijding van de langdurige werkloosheid. 
Deze banen werden gefinancierd uit middelen die beschikbaar kwamen via het 
Besluit In- en doorstroombanen (ID) en de Wet Inschakeling Werklozen (WIW). Met 
de Wet werk en bijstand (WWB) zijn de ID- en de WIW-regelingen vervallen, maar 
met het flexibel re-integratiebudget (W-deel) hebben gemeenten de mogelijkheid om 
via het toekennen van loonkostensubsidies werklozen werkervaring te laten opdoen. 
Eind 2004 wordt de stand gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies dus 
gevormd door ID- en WIW-banen die zijn gestart vóór 2004, en banen met 
loonkostensubsidies die zijn gestart in 2004.  

Ook de registratie van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies is gewijzigd. 
De waarneming van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies vond tot 1 
januari 2005 plaats via de ID- en WIW-monitor, en vanaf 1 januari 2005 via de 
Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De uitvoerder van de SRG, het 
CBS, heeft ter validering van de SRG het volume van de loonkostensubsidies primo 
2005 (op basis van de SRG) afgezet tegen het volume van de gesubsidieerde 
banen ultimo 2004 (op basis van de ID- en WIW-monitor). Uit die eerste meting 
bleek dat de beide volumes behoorlijk uiteenlopen. Daarmee wordt de betrouw-
baarheid van beide waargenomen standen ondermijnd. Gezien het belang van 
inzicht in de ontwikkelingen in het volume van de gesubsidieerde arbeid is dit 
ongewenst. 

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft 
het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-
MCB) het verschil tussen de oude en nieuwe administratie nader in kaart gebracht. 
Hiervoor zijn gegevens van unieke personen in de ID- en WIW-monitor ultimo 2004 
afgezet tegen gegevens van dezelfde unieke personen in de SRG-registratie. Van 
personen die ultimo 2004 in de ID- en WIW-monitor voorkomen, wordt gekeken hoe 
hun situatie is primo 2005. Als de personen niet voorkomen in de SRG wordt hun 
arbeidsmarktpositie weergegeven. Omgekeerd worden ook de gegevens van de 
unieke personen die primo 2005 in de SRG voorkomen, afgezet tegen de gegevens 
van dezelfde personen in de ID- en WIW-monitor ultimo 2004. Ten slotte wordt de 
situatie ultimo 2005 weergegeven voor de personen die voorkomen in de WIW- en 
ID-monitor ultimo 2004 en die tevens terugkomen in de SRG primo 2005.  

 

Dit rapport betreft een uitgebreide en herziene versie van het rapport ‘Aansluiting 
WIWID-SRG’1, dat is gepubliceerd in juni 2007. Een drietal wijzigingen heeft geleid 
tot deze herziening. Allereerst blijkt bij de aansluiting van de SRG op de ID- en 
WIW-monitor dat non-respons bij de SRG en de ID een probleem vormt. In deze 
herziene versie is de non-respons daarom expliciet in kaart gebracht (zie 
‘beschrijving van het onderzoek’ voor een meer gedetailleerde uitleg over de non-
respons). Daarnaast is in deze herziene versie de arbeidsmarktpositie bepaald op 
 
1 Door Harold Kroeze, Osman Baydar en Frank van der Linden 
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basis van het SSB Banenbestand 2005 in plaats van de VPD 2005. Tot slot zijn in 
deze versie van het rapport uitkomsten toegevoegd over de situatie ultimo 2005 van 
personen die zowel ultimo 2004 voorkomen in de ID- en WIW-registraties, als primo 
2005 in de SRG-registraties. 
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Uitkomsten 

Van de personen die ultimo 2004 met een geldig RIN-nummer geregistreerd staan 
met gesubsidieerde arbeid in de ID- en WIW-registraties, wordt 87 procent primo 
2005 teruggevonden in de SRG (staat 1). Bijna iedereen wordt teruggevonden in de 
SRG met een loonkostensubsidie, slechts 2 procent met een traject.  

De overige 13 procent komt primo 2005 niet voor in de SRG. Hiervan komt 
ongeveer een derde niet voor in de SRG omdat deze personen in een gemeente 
wonen die niet respondeert in de SRG2. Van de overige tweederde, wonend in een 
gemeente die wel respondeert in de SRG, werkt 80 procent in loondienst.  

Staat 1

Ultimo 2004

Primo 2005

Aantal personen in bestand 51 340

in SRG 44 890
in SRG met loonkostensubsidie 43 800
in SRG met traject zonder loonkostensubsidie 1 090

niet in SRG 6 450
persoon woont wel in een gemeente uit de SRG-respons 4 350

werk in loondienst 3 450
geen werk in loondienst, met uitkering  370
geen werk in loondienst, geen uitkering  430
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd  90

persoon woont niet in een gemeente uit de SRG-respons 2 110

%

Aantal personen in bestand  100

in SRG  87
in SRG met loonkostensubsidie  85
in SRG met traject zonder loonkostensubsidie  2

niet in SRG  13
persoon woont wel in een gemeente uit de SRG-respons  8

werk in loondienst  7
geen werk in loondienst, met uitkering  1
geen werk in loondienst, geen uitkering  1
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd  0

persoon woont niet in een gemeente uit de SRG-respons  4

Totaal gesubsidieerde 
arbeid of LKS

Situatie primo 2005 van personen met een geldig RIN-nummer in de ID- en WIW-registraties 
ultimo 2004

Van alle personen die ultimo 2004 met een geldig RIN-nummer geregistreerd staan 
met gesubsidieerde arbeid in de ID- en WIW-registraties en die primo 2005 
voorkomen in de SRG met een loonkostensubsidie of traject, is ook gekeken naar 
hun situatie een jaar later, ultimo 2005 (staat 2). Van deze personen komt driekwart 
nog steeds voor in de SRG. Een kwart komt een jaar later niet meer voor in de SRG. 
Van hen werkt ongeveer 60 procent in loondienst en heeft 30 procent een uitkering. 
 
2 Zie ‘beschrijving van het onderzoek’ voor meer uitleg over non-respons door gemeenten in de SRG. 
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Staat 2

Ultimo 2004, met SRG primo 2005

Ultimo 2005

Aantal personen in bestand 44 890

in SRG 34 340
in SRG met loonkostensubsidie 31 690
in SRG met traject zonder loonkostensubsidie 2 650

niet in SRG 10 550
werk in loondienst 6 410
geen werk in loondienst, met uitkering 2 430
geen werk in loondienst, geen uitkering 1 310
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd  400

%

Aantal personen in bestand  100

in SRG  76
in SRG met loonkostensubsidie  71
in SRG met traject zonder loonkostensubsidie  6

niet in SRG  24
werk in loondienst  14
geen werk in loondienst, met uitkering  5
geen werk in loondienst, geen uitkering  3
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd  1

Situatie ultimo 2005 van personen met een geldig RIN-nummer in de ID- en WIW-registraties ultimo 
2004 en die zijn teruggevonden in de SRG primo 2005

Totaal gesubsidieerde 
arbeid of LKS
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Beschrijving van het onderzoek 

Populatieafbakening 

Tot 2005 werden gesubsidieerde banen en banen met loonkostensubsidies 
geregistreerd via de ID- en WIW-monitor. Vanaf 2005 vindt de waarneming van 
gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies plaats via de SRG.  

Om de aansluiting tussen deze twee administraties in kaart te brengen, worden 
gegevens van unieke personen in beide registraties met elkaar vergeleken. Om 
unieke personen in de registraties te kunnen identificeren wordt gebruik gemaakt 
van een uniek identificatienummer (RIN-nummer). De personen in de verschillende 
registraties worden voorzien van dit RIN-nummer door middel van koppeling met de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Niet alle personen konden uniek 
geïdentificeerd worden in de GBA, wat betekent dat niet alle personen een RIN-
nummer hebben gekregen. 

Staat 3 geeft een overzicht van het percentage records per bestand dat succesvol 
kon worden gekoppeld aan de GBA. 

Staat 3
Percentage records dat gekoppeld kon worden aan de GBA

Koppelpercentage

%
Bestand

WIW 2004 99,8

ID 2004 92,7

WWB LKS 2004 97,3
SRG 2005 eerste halfjaar 99,9
SRG 2005 tweede halfjaar 99,9

Vooral het ID-bestand heeft een slecht koppelpercentage. Er is een beknopte 
nadere analyse uitgevoerd op het ID-bestand. Het blijkt dat er 17 gemeenten zijn 
waarbij geen van de personen gekoppeld kon worden. De grootste hiervan zijn 
Enschede, Oss en Waalwijk. Het koppelpercentage van de overige bestanden is 
hoog, met name dat van de SRG-bestanden.  

Aangezien het onderzoek betrekking heeft op de aansluiting tussen twee 
registraties, kunnen alleen personen die uniek identificeerbaar zijn met een RIN-
nummer, deel uitmaken van de onderzoekspopulatie.  Alleen deze personen kunnen 
namelijk terug gezocht worden in een andere registratie. Staat 4 geeft een overzicht 
van de onderzoekspopulatie naar de verschillende registraties. 
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Staat 4

Personen

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 51 340
w.v. WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 13 900
 WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004  80
 ID-baan; start voor 1-1-2004 32 440
 LKS; start na 1-1-2004 5 470

Primo 2005

Totaal; SRG 210 710
w.v. SRG-LKS; totaal 48 150

SRG-traject (geen LKS); totaal 162 560

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot 
het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de ID- en WIW-registraties ultimo 2004 en personen 
met een geldig RIN-nummer in de SRG-registratie primo 2005

In de tabellen wordt de startpopulatie gevormd door ofwel personen die voorkomen 
in de registraties van de WIW en ID met een geldig RIN-nummer, ofwel personen 
die voorkomen in de SRG-registratie met een geldig RIN-nummer. Van deze 
startpopulaties wordt vervolgens bepaald of zij voorkomen in respectievelijk de 
SRG-registratie of de WIW- en ID- registraties. 

Non-respons SRG en onderrapportage ID 

De SRG heeft te maken met non-respons van enkele gemeenten. Dat houdt in dat 
personen die wel een SRG-re-integratietraject of loonkostensubsidie hebben en die 
wonen in één van deze gemeenten, niet in de registratie voorkomen. Dit vormt een 
probleem bij het bestuderen van de aansluiting tussen WIW-/ID-registraties en de 
SRG. Wanneer een persoon voorkomt met een geldig RIN-nummer in de WIW- en 
ID-registraties, maar niet in de SRG wordt teruggevonden, kan dit twee oorzaken 
hebben: de persoon ontvangt werkelijk geen loonkostensubsidie meer, of de 
persoon woont in een gemeente die niet heeft gerespondeerd in de SRG, en 
ontvangt mogelijk nog steeds loonkostensubsidie. Daarom wordt in tabel 2, tabel 5 
en tabel 6 een onderscheid gemaakt tussen personen die wonen in gemeenten uit 
de SRG-respons (gemeenten die wel responderen in de SRG) en personen die niet 
wonen in gemeenten uit de SRG-respons.  

Daarnaast is een extra tabel (tabel A) opgenomen waarin resultaten worden 
gegeven voor alle personen die niet zijn teruggevonden in de SRG, dus inclusief 
personen die niet wonen in de SRG-respons. Deze tabel sluit aan bij de uitkomsten 
die in juni 2007 zijn gepubliceerd in het rapport ‘Aansluiting WIWID-SRG’. 

 

Ook de ID-registratie heeft te maken met rapportageproblemen. In 17 gemeenten 
konden de personen niet worden gekoppeld aan de GBA doordat de koppelsleutel 
ontbrak. Daarom wordt in de tabel 7 onderscheid gemaakt tussen personen die 
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wonen in een goed responderende ID-gemeente en personen die wonen in een 
slecht responderende ID-gemeente.  

Daarnaast is een extra tabel (tabel B) opgenomen waarin resultaten worden 
gegeven voor alle personen die niet zijn teruggevonden in de ID, dus inclusief 
personen die wonen in slecht responderende ID-gemeenten. 

 

Ten slotte kan het ook voorkomen dat gemeenten in beide registraties slecht 
responderen. In het onderzoek is hier niet naar gekeken, omdat het hier niet 
relevant is. Dit onderzoek richt zich enkel op de aansluiting tussen de twee 
registraties. 

Samenloop 

Een aantal personen wordt eind 2004 in meerdere registraties teruggevonden. Dat 
geldt voor 447 personen die zowel een WIW-dienstbetrekking als een WWB 
Loonkostensubsidie hebben, en 97 personen die zowel een ID-baan als WWB 
Loonkostensubsidie hebben. 

Daarnaast komt het voor dat de situatie begin 2005 niet eenduidig uit de registraties 
te halen is. Dat komt bijvoorbeeld doordat in het eerste halfjaarbestand van de 
SRG 2005 de begindatum vóór 2004 is, en in het tweede halfjaarbestand in 2004. 
De persoon komt dan voor in beide categorieën. Van de personen die starten vóór 
2004 zijn er 270 die ook gestart zouden zijn ín 2004, en 47 begin 2005. Van de 
personen die in 2004 zijn gestart, zijn er 11 ook gestart in de eerste week van 2005. 

Gebruikte bestanden 

Hieronder volgt een beschrijving van de gebruikte bestanden. 

WIW 2004

De Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) had als doel gemeenten de 
mogelijkheid te bieden een samenhangend pakket van instrumenten te ontwikkelen 
en in te zetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor werklozen 
jonger dan 23 jaar, volwassen langdurig werklozen en Abw,- IOAW-, en IOAZ-
uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers. De belangrijkste 
instrumenten van de WIW waren de WIW-dienstbetrekking en de 
werkervaringsplaats. Tegelijk met de invoering Wet Werk en Bijstand (WWB) op 1 
januari 2004 zijn de WIW- en ID-banenbudgetten opgenomen in het flexibel re-
integratiebudget van de WWB en is er niet langer sprake van centraal vormgegeven 
regelingen. Het WIW 2004 bestand bevat dan ook alleen de informatie van 
deelnemers aan de WIW-banen die nog niet zijn uitgestroomd. 

ID 2004

Het Besluit in- en doorstroombanen (ID-banen) had tot doel de re-integratie van 
langdurig werklozen in het arbeidsproces te bevorderen. Langdurig werklozen 
kunnen in- en doorstromen in gesubsidieerde arbeidsplaatsen in de collectieve en 
non-profit sector. 

WWB Loonkostensubsidie 2004

Per 1 januari 2004 is de WWB in werking getreden. De WWB heeft tot doel zoveel 
mogelijk bijstandsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-ers zo snel 
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mogelijk (weer) aan het werk te helpen. Maatwerk speelt hierbij een grote rol. De 
ondersteuning kan bestaan uit onder meer scholing, loonkostensubsidie, 
gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages. In het 
WIW-bestand van 2004 zijn de WWB-loonkostensubsidies opgenomen. 

GBA BUS

De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is een geautomatiseerd persoons-
registratiesysteem van de gemeenten, in werking sinds 1 oktober 1994. In principe 
staan alle inwoners van een gemeente in de basisadministratie ingeschreven. 
Gegevens als geboortedatum, geslacht, geboorteland, adres, maar ook 
huishoudenssamenstelling en immigratie/emigratie worden in de GBA geregistreerd. 
De GBA-BUS is een longitudinaal bestand waarin alle personen die vanaf 1 januari 
1995 ooit in de GBA zijn ingeschreven geregistreerd staan. 

SRG 2005

Sinds 2005 wordt de re-integratie door gemeenten vastgelegd in de registratie van 
de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). In die registratie wordt de 
begindatum en de einddatum van een door de gemeente ingezet of aangeboden re-
integratietraject opgenomen. De binnen de trajecten ingezette instrumenten worden 
niet afzonderlijk geregistreerd. Een uitzondering hierop is het instrument 
Loonkostensubsidie. Hiervan wordt wel de begin- en einddatum geregistreerd. 

SSB Banen 2004 en 2005

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) bevat gegevens over alle personen, banen en 
uitkeringen in Nederland die op microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor 
zijn gegevens over personen uit registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld 
en waar nodig consistent gemaakt. Het Banenbestand bevat gegevens over alle 
werknemers. Gegevens van zelfstandigen zijn hierin niet opgenomen. De gegevens 
zijn voornamelijk afkomstig uit de verzekerden-administratie werknemers (VZA), 
aangevuld met informatie uit de voorheffing loonbelasting (FIBASE) en de enquête 
werkgelegenheid en lonen (EWL). 
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Toelichting bij de gebruikte begrippen 

Gesubsidieerde arbeid – een baan die (deels) gefinancierd wordt vanuit de WIW, 
ID of middels loonkostensubsidie vanuit de WWB. 

Primo – een persoon wordt gerekend tot de primostand als deze persoon op 1 
januari een (gesubsidieerde) baan of traject heeft, dan wel in de eerste volle 
werkweek een (gesubsidieerde) baan of traject start. Als een bestand bestaat uit 
twee halfjaarbestanden, en de persoon komt alleen voor in het tweede 
halfjaarbestand, dan worden gegevens uit dat tweede halfjaar gebruikt om te 
bepalen of die persoon tot de primostand behoort. 

Bij uitkeringen worden personen tot de primostand gerekend als ze in januari recht 
hebben op een uitkering en er een betaling heeft plaatsgevonden in die maand. 

SRG-respons – gemeenten die hebben gerespondeerd in de SRG-registratie. 

Ultimo – een persoon wordt gerekend tot de ultimostand als deze persoon op 
31 december een gesubsidieerde baan/traject heeft, dan wel een gesubsidieerde 
baan/traject beëindigt. Als een bestand bestaat uit twee halfjaarbestanden, en de 
persoon komt alleen voor in het eerste halfjaarbestand, dan worden gegevens uit 
dat eerste halfjaar gebruikt om te bepalen of die persoon tot de ultimostand behoort. 

 



12

Afkortingen 

ANW Algemene nabestaandenwet 

AO Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

ID In- en Doorstroombanen 

LKS Loonkostensubsidie 

SRG Statistiek Re-integratie door Gemeenten 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

VPD Verzekerde personen en dienstverbanden 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden 

WWB Wet werk en bijstand 
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Tabellenset 
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Tabellenoverzicht

Tabel 1 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004 en in de SRG-
registratie primo 2005

Tabel 2 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar het voorkomen
in de SRG-registratie primo 2005

Tabel 3 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, met volgens de
SRG-registratie een loonkostensubsidie primo 2005

Tabel 4 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, met volgens de
SRG-registratie een traject (maar geen loonkostensubsidie) primo 2005

Tabel 5 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, die niet voorkomen
in de SRG-registratie primo 2005, maar wel wonen in een gemeente uit de SRG-respons

Tabel 6 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar arbeids- en
uitkeringssituatie primo 2005, en naar voorkomen in de SRG-respons

Tabel 7 Personen met een geldig RIN-nummer in de SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2004, en naar voorkomen
in goed responderende ID-gemeente

Tabel 8 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004 die voorkomen in de
SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2005

Tabel 9 Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004 die volgens de SRG-
registratie primo 2005 een loonkostensubsidie ontvangen, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2005

Tabel A Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar arbeids- en
uitkeringssituatie primo 2005

Tabel B Personen met een geldig RIN-nummer in de SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2004
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Tabel 1

Personen

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 51 340

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 13 900
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 80
ID-baan; start voor 1-1-2004 32 440
LKS; start na 1-1-2004 5 470

Primo 2005

Totaal; SRG 210 710

SRG-LKS; totaal1) 48 150
SRG-LKS; start voor 1-1-2004 (=WIW/ID baan) 42 210
SRG-LKS; start tussen 1-1-2004 en 1-1-2005 5 790
SRG-LKS; start primo 2005 490

SRG-traject (geen LKS); totaal1) 162 560
SRG-traject (geen LKS); start voor 1-1-2004 83 940
SRG-traject (geen LKS); start tussen 1-1-2004 en 1-1-2005 77 270
SRG-traject (geen LKS); start primo 2005 2 840

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het
totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en
loonkostensubsidies ultimo 2004 en in de SRG-registratie primo 2005
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Tabel 2

Primo 2005

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 51 340 43 800 1 090 4 350 2 110

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 13 900 11 220 670 1 480 520
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 80 20 0 50 0
ID-baan; start voor 1-1-2004 32 440 28 380 220 2 350 1 490
LKS; start na 1-1-2004 5 470 4 690 200 490 90

%

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS 100 85 2 8 4

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 100 81 5 11 4
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 100 31 . 63 .
ID-baan; start voor 1-1-2004 100 87 1 7 5
LKS; start na 1-1-2004 100 86 4 9 2

woonachtig in
gemeente die
respondeert in de
SRG

woonachtig in
gemeente die niet
respondeert in de
SRG

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar het voorkomen in de SRG-
registratie primo 2005

Totaal SRG-LKS SRG-traject
(geen SRG-LKS)

niet in SRG
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Tabel 3

Primo 2005

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 43 800 38 960 4 860 290

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 11 220 9 840 1 400 70
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 20 20 0 0
ID-baan; start voor 1-1-2004 28 380 28 000 310 200
LKS; start na 1-1-2004 4 690 1 540 3 260 30

%

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS 100 89 11 1

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 100 88 12 1
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 100 91 . .
ID-baan; start voor 1-1-2004 100 99 1 1
LKS; start na 1-1-2004 100 33 69 1

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, met volgens de SRG-
registratie een loonkostensubsidie primo 2005

SRG-LKS
Gestart voor 1-1-2004
(=WIW/ID-baan)

Gestart na 1-1-2004
maar voor 1-1-2005

Gestart
primo 2005

Totaal1)
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Tabel 4

Primo 2005 SRG-traject (geen SRG-LKS)

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 1 090 870 170 60

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 670 600 60 30
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 0 0 0 0
ID-baan; start voor 1-1-2004 220 140 50 30
LKS; start na 1-1-2004 200 130 70 0

%

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS 100 80 16 6

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 100 89 8 4
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 100 . . .
ID-baan; start voor 1-1-2004 100 63 23 15
LKS; start na 1-1-2004 100 67 34 0

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, met volgens de SRG-
registratie een traject (maar geen loonkostensubsidie) primo 2005

Gestart voor 1-1-2004 Gestart na 1-1-2004
maar voor 1-1-2005

Gestart
primo 2005

Totaal1)
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Tabel 5

Primo 2005

SRG-LKS

Ultimo 2004

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 4 350 90 170 4 090

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 1 480 50 80 1 350
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 50 0 0 50
ID-baan; start voor 1-1-2004 2 350 10 60 2 270
LKS; start na 1-1-2004 490 20 30 430

%

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS 100 2 4 94

WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 100 3 5 91
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 100 . . 96
ID-baan; start voor 1-1-2004 100 1 3 97
LKS; start na 1-1-2004 100 5 6 89

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, die niet voorkomen in
de SRG-registratie primo 2005, maar wel wonen in een gemeente uit de SRG-respons

Niet in SRG, woonachtig in gemeente uit de SRG-respons

SRG-traject (geen
SRG-LKS)

Geen start SRG-LKS
of -traject in 2005

Totaal SRG-LKS of -traject start in 2005,
maar na 1-1-2005
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Tabel 6

Ultimo 2004

Primo 2005

Totaal 51 340 13 900 80 32 440 5 470

Totaal; SRG 44 890 11 890 30 28 600 4 890
SRG-LKS 43 800 11 220 20 28 380 4 690
SRG-traject (geen SRG-LKS) 1 090 670 0 220 200

Totaal; niet in SRG 6 450 2 010 50 3 840 580
Niet in SRG, persoon woont wel in gemeente uit de SRG-respons 4 350 1 480 50 2 350 490
Niet in SRG, persoon woont niet in gemeente uit de SRG-respons 2 110 520 0 1 490 90

Totaal; niet in SRG, persoon woont wel in gemeente uit de SRG-respons 4 350 1 480 50 2 350 490
15-64 jaar 4 250 1 480 50 2 260 480
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd 90 10 0 80 0

Totaal; niet in SRG, persoon woont wel in gemeente uit de SRG-respons, 15-64 jaar 4 250 1 480 50 2 260 480
werk in loondienst, geen uitkering 3 010 1 080 30 1 560 360
werk in loondienst, met uitkering 450 180 0 200 70
geen werk in loondienst, geen uitkering 430 110 10 270 30

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 200 60 10 120 20
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 230 60 10 160 10

geen werk in loondienst, met uitkering 370 110 0 240 20
uitsluitend WW-uitkering 140 40 0 80 10
uitsluitend bijstandsuitkering 70 20 0 40 10
uitsluitend AO-uitkering 140 40 0 100 0
samenloop WW/bijstand/AO 30 10 0 20 0

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar arbeids- en uitkeringssituatie primo 2005, en
naar voorkomen in de SRG-respons

Totaal gesubsidieerde
arbeid of LKS1)

WIW-dienstbetrekking;
start voor 1-1-2004

WIW-
werkervaringsplaats;
start voor 1-1-2004

ID-baan; start voor 1-
1-2004

LKS; start na
1-1-2004
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Tabel 7

Primo 2005

Ultimo 2004

Totaal 210 710 162 560 42 210 5 790 490

Totaal; gesubsidieerde arbeid of LKS1) 44 890 1 090 38 960 4 860 290
WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 11 890 670 9 840 1 400 70
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 30 0 20 0 0
ID-baan; start voor 1-1-2004 28 600 220 28 000 310 200
LKS; start na 1-1-2004 4 890 200 1 540 3 260 30

Totaal; niet in gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies 165 820 161 470 3 250 930 190
Persoon komt niet voor in gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies, persoon woont in goed responderende ID-gemeente 142 830 140 650 1 270 760 160
Persoon komt niet voor in gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies, persoon woont niet in goed responderende ID-gemeente 22 990 20 820 1 970 170 40

Totaal; niet in gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies, persoon woont in goed responderende ID-gemeente 142 830 140 650 1 270 760 160
werk in loondienst, geen uitkering 11 110 9 850 830 400 30
werk in loondienst, met uitkering 9 110 8 880 150 70 10
geen werk in loondienst, geen uitkering 15 160 15 030 70 40 20

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 6 910 6 840 30 20 20
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 8 250 8 190 40 20 0

geen werk in loondienst, met uitkering 107 460 106 900 230 250 90
uitsluitend WW-uitkering 790 760 20 10 10
uitsluitend bijstandsuitkering 103 030 102 570 150 240 80
uitsluitend AO-uitkering 830 780 40 0 0
samenloop WW/bijstand/AO 2 810 2 790 10 0 0

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2004, en naar voorkomen in goed responderende ID-gemeente
SRG-LKS;
start primo
2005

Totaal; SRG SRG-traject (geen
SRG-LKS)

SRG-LKS; start voor
1-1-2004

SRG-LKS; start
tussen 1-1-2004 en
1-1-2005
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Tabel 8

Ultimo 2004, met SRG primo 2005

Ultimo 2005

Totaal 44 890 11 890 30 28 600 4 890

Totaal; SRG 34 340 8 090 10 23 650 2 900
SRG-LKS 31 690 6 580 0 23 240 2 120
SRG-traject (geen SRG-LKS) 2 650 1 510 10 410 780

Totaal; niet in SRG 10 550 3 800 20 4 940 2 000
15-64 jaar 10 150 3 630 20 4 750 1 970
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd 400 180 0 200 30

Totaal; niet in SRG, 15-64 jaar 10 150 3 630 20 4 750 1 970
werk in loondienst, geen uitkering 5 550 1 500 10 3 200 940
werk in loondienst, met uitkering 860 280 0 460 130
geen werk in loondienst, geen uitkering 1 310 630 10 380 340

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 330 170 0 40 140
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 980 470 0 340 210

geen werk in loondienst, met uitkering 2 430 1 210 0 720 540
uitsluitend WW-uitkering 1 360 720 0 370 290
uitsluitend bijstandsuitkering 510 250 0 110 180
uitsluitend AO-uitkering 340 130 0 180 20
samenloop WW/bijstand/AO 220 110 0 60 50

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004 die voorkomen in de SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en
uitkeringssituatie ultimo 2005

Totaal; gesubsidieerde
arbeid of LKS1)

WIW-dienstbetrekking;
start voor 1-1-2004

WIW-
werkervaringsplaats;
start voor 1-1-2004

ID-baan; start voor 1-
1-2004

LKS; start na
1-1-2004
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Tabel 9

Ultimo 2004, met SRG-LKS primo 2005

Ultimo 2005

Totaal 43 800 11 220 20 28 380 4 690

Totaal; SRG 33 660 7 700 10 23 510 2 750
SRG-LKS 31 670 6 580 0 23 240 2 110
SRG-traject (geen SRG-LKS) 1 990 1 120 0 270 650

Totaal; niet in SRG 10 140 3 520 20 4 870 1 940
15-64 jaar 9 750 3 360 20 4 680 1 910
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd 380 170 0 190 30

Totaal; niet in SRG, 15-64 jaar 9 750 3 360 20 4 680 1 910
werk in loondienst, geen uitkering 5 370 1 400 10 3 150 920
werk in loondienst, met uitkering 830 260 0 450 130
geen werk in loondienst, geen uitkering 1 250 590 10 370 340

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 320 160 0 40 140
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 930 430 0 340 200

geen werk in loondienst, met uitkering 2 300 1 110 0 710 530
uitsluitend WW-uitkering 1 280 660 0 360 290
uitsluitend bijstandsuitkering 480 220 0 100 170
uitsluitend AO-uitkering 330 120 0 180 20
samenloop WW/bijstand/AO 210 100 0 60 50

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004 die volgens de SRG-registratie primo 2005 een
loonkostensubsidie ontvangen, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2005

Totaal; gesubsidieerde
arbeid of LKS1)

WIW-dienstbetrekking;
start voor 1-1-2004

WIW-
werkervaringsplaats;
start voor 1-1-2004

ID-baan; start voor
1-1-2004

LKS; start na
1-1-2004
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Tabel A
Personen met een geldig RIN-nummer in de registraties van gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies ultimo 2004, naar arbeids- en uitkeringssituatie primo 2005
Ultimo 2004

Primo 2005

Totaal 51 340 13 900 80 32 440 5 470

Totaal; SRG 44 890 11 890 30 28 600 4 890
SRG-LKS 43 800 11 220 20 28 380 4 690
SRG-traject (geen SRG-LKS) 1 090 670 0 220 200

Totaal; niet in SRG 6 450 2 010 50 3 840 580
15-64 jaar 6 350 2 000 50 3 750 580
65 jaar of ouder, overleden, geëmigreerd 100 10 0 90 0

Totaal; niet in SRG, 15-64 jaar 6 350 2 000 50 3 750 580
werk in loondienst, geen uitkering 4 710 1 500 30 2 780 420
werk in loondienst, met uitkering 720 250 0 380 90
geen werk in loondienst, geen uitkering 490 120 10 320 40

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 210 60 10 120 30
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 280 60 10 200 10

geen werk in loondienst, met uitkering 430 130 0 270 30
uitsluitend WW-uitkering 150 50 0 90 10
uitsluitend bijstandsuitkering 90 30 0 50 10
uitsluitend AO-uitkering 160 50 0 110 0
samenloop WW/bijstand/AO 30 10 0 20 0

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

LKS; start na
1-1-2004

Totaal; gesubsidieerde
arbeid of LKS1)

WIW-dienstbetrekking;
start voor 1-1-2004

WIW-
werkervaringsplaats;
start voor 1-1-2004

ID-baan; start voor 1-
1-2004
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Tabel B
Personen met een geldig RIN-nummer in de SRG-registratie primo 2005, naar arbeids- en uitkeringssituatie ultimo 2004
Primo 2005

Ultimo 2004

Totaal 210 710 162 560 42 210 5 790 490

Totaal gesubsidieerde arbeid of LKS1) 44 890 1 090 38 960 4 860 290
WIW-dienstbetrekking; start voor 1-1-2004 11 890 670 9 840 1 400 70
WIW-werkervaringsplaats; start voor 1-1-2004 30 0 20 0 0
ID-baan; start voor 1-1-2004 28 600 220 28 000 310 200
LKS; start na 1-1-2004 4 890 200 1 540 3 260 30

Totaal niet in gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies 165 820 161 470 3 250 930 190
werk in loondienst, geen uitkering 14 580 11 480 2 570 500 50
werk in loondienst, met uitkering 10 700 10 300 300 90 10
geen werk in loondienst, geen uitkering 17 830 17 660 100 50 20

ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 8 130 8 040 40 30 20
niet ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij het CWI 9 700 9 610 60 20 0

geen werk in loondienst, met uitkering 122 710 122 040 270 300 110
uitsluitend WW-uitkering 910 870 20 10 10
uitsluitend bijstandsuitkering 117 560 117 010 180 280 100
uitsluitend AO-uitkering 990 930 60 0 0
samenloop WW/bijstand/AO 3 250 3 230 20 10 0

1) Omdat personen in meer dan één categorie kunnen voorkomen, telt de som van de delen niet op tot het totaal.

SRG-LKS; start
primo 2005

Totaal; SRG SRG-traject (geen
SRG-LKS)

SRG-LKS; start
voor 1-1-2004

SRG-LKS; start
tussen 1-1-2004
en 1-1-2005
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