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Inleiding

Personen die werkloos worden en niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten
voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding
naar werk. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een termijn van zes maanden. De achter-
liggende gedachte van deze zogenoemde Sluitende aanpak is het voorkomen van lang-
durige werkloosheid.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitkomsten berekend over de Sluitende
aanpak.
Dit rapport bevat uitkomsten over de omvang van de doelgroep van het onderzoek
Sluitende aanpak en de mate waarin deze doelgroep begeleiding naar werk krijgt aange-
boden of zelfstandig uitstroomt. De doelgroep van de halfjaarcijfers van het onderzoek
Sluitende aanpak 2007 bestaat uit personen die in de eerste helft van 2007 een werk-
loosheids- of bijstandsuitkering kregen. Ook personen die zich in de eerste helft van
2007 bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebben ingeschreven als niet-
werkende werkzoekende zonder WW of bijstand behoren tot de doelgroep. Personen die
in de onderzoeksperiode recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden, worden
niet tot de doelgroep gerekend.
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1. Uitkomsten

Voor jongeren die in de eerste helft van 2007 zijn ingestroomd in WW, bijstand of NUG ligt
de sluitendheid, het percentage dat binnen zes maanden weer is uitgestroomd of begelei-
ding naar werk heeft ontvangen, op 90 procent. Voor volwassenen is dit percentage
91 procent binnen twaalf maanden. Het hiaatpercentage is het aandeel personen zonder
re-integratieondersteuning van het totaal aantal personen dat niet is uitgestroomd. Dit
percentage ligt bij jongeren op 51 procent en bij volwassenen op 39 procent.
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2. Beschrijving van de onderzoekspopulatie

De uitkomsten hebben betrekking op personen die in het eerste halfjaar van 2007 een
WW-uitkering of een bijstandsuitkering (periodieke algemene bijstand of IOAW/IOAZ,
zowel aanvragers als partners) kregen en personen die zich in 2007 bij het CWI hebben
ingeschreven als niet-werkend werkzoekende en geen WW- of bijstandsuitkering ont-
vingen. Personen die tijdens de periode van de Sluitende aanpak ergens een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering hadden, vallen niet binnen de onderzoekspopulatie.
Personen behoren tot de onderzoekspopulatie als ze éénmaal instroomden tijdens de
registratieperiode. Onder een registratieperiode wordt een onafgebroken periode van
WW, bijstand en/of niet-uitkeringsgerechtigd (NUG) verstaan. Van de totale instroom in
WW, bijstand of NUG in het eerste halfjaar van 2007 zijn 2 774 personen verwijderd
omdat ze meerdere registratieperioden hadden: 406 jongeren en 2 368 volwassenen.
Voor de volwassenen in de onderzoekspopulatie wordt bepaald of zij in de twaalf maan-
den na instroom begeleiding naar werk hebben gekregen of zijn uitgestroomd. Voor
jongeren is een termijn van zes maanden gehanteerd.
Omdat voor dit onderzoek informatie van personen uit verschillende bronbestanden aan
elkaar is gekoppeld, zijn alleen personen met een uniek identificatienummer in deze
bestanden opgenomen in de startpopulatie.
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3. Verschillen met het vorige onderzoek

Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek vergeleken worden met het onderzoek
Sluitende aanpak 2007 moet rekening worden gehouden met een aantal verschillen.
Deze verschillen worden in dit hoofdstuk beschreven.

3.1 Gebruik basisbestand project Datahuishouding

Voor de halfjaarcijfers van Sluitende aanpak 2007 werden verschillende bronbestanden
specifiek voor het onderzoek Sluitende aanpak aan elkaar gekoppeld. Voor de jaarcijfers
van Sluitende aanpak 2007 is er gebruik gemaakt van een basisbestand, waar verschil-
lende onderzoeken van het CBS gebruik van maken. Voor Sluitende aanpak 2008 wordt
ook dit basisbestand gebruikt. Het doel van dit bestand is een eenduidige samenhan-
gende set gegevens over uitkeringen, re-integratie en werk te creëren. Daardoor zijn een
aantal keuzes gemaakt, waardoor directe vergelijking met vorig onderzoek niet mogelijk
is. Per persoon wordt per maand een indicator aangemaakt die aangeeft of er in de des-
betreffende maand sprake was van een uitkering, een CWI-inschrijving, (aanbod voor)
een re-integratieondersteuning of werk.

3.2 Maandafbakening

De maandafbakening is anders bepaald dan bij de halfjaarcijfers van Sluitende aanpak
2007, maar wel op dezelfde manier als de jaarcijfers van Sluitende aanpak 2007. Nu is
aan de hand van de situatie op de laatste vrijdag van de maand, dan wel de laatste
vrijdag voor kerst, bepaald of een persoon een uitkering heeft of een inschrijving bij het
CWI als niet-werkend werkzoekend. Bij eerdere onderzoeken Sluitende aanpak werd
een persoon als uitkeringsgerechtigd of niet-uitkeringsgerechtigd beschouwd wanneer hij
of zij op enig moment in een maand geregistreerd was als zodanig. Bij de bijstand is de
laatste dag van de maand genomen in plaats van de laatste vrijdag van de maand. Dit
was bij de halfjaarcijfers van Sluitende aanpak 2007 ook al het geval.
Alle in- en uitstroom binnen dezelfde maand is niet meegenomen en behoort dus niet tot
de onderzoekspopulatie.
Correctie van zogenoemde tussennullen (perioden van maximaal een maand waarin
geen uitkering of CWI-inschrijving was tussen twee perioden van uitkering dan wel
CWI-inschrijving in) is deze keer op een andere wijze gebeurd dan bij de halfjaarcijfers
van Sluitende aanpak 2007.

3.3 SIR-WW en SIR-AG

Trajecten uit SIR-WW zijn bij de halfjaarcijfers van het onderzoek Sluitende aanpak 2007
ook al meegenomen. Trajecten voor arbeidsgehandicapten (SIR-AG-trajecten) werden
echter niet meegenomen. Evenals bij de jaarcijfers van Sluitende aanpak 2007 worden
nu ook SIR-AG-trajecten meegenomen in het onderzoek. Om te bepalen of er sprake is
geweest van de SIR-WW- en/of SIR-AG-traject binnen de termijn van de Sluitende aan-
pak, is uitgegaan van de voordrachtsdatum (het aanbod van het traject) en niet van de
daadwerkelijke startdatum. Ook trajecten die wel zijn voorgedragen, maar nooit gestart
zijn, worden meegeteld.

3.4 Presentatie

Soorten re-integratieondersteuning
Er zijn verschillende soorten re-integratieondersteuning: SRG-trajecten (inclusief loon-
kostensubsidies), SIR-WW-trajecten, SIR-AG-trajecten, de re-integratiecoach van het
UWV, verwijzingen naar vacatures van het CWI en bemiddelingen door het CWI. Bij het
onderzoek Sluitende aanpak 2007 werden deze vormen van re-integratieondersteuning
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nog apart weergegeven. Daarbij gold dat elke persoon in één categorie ingedeeld was.
Wanneer een persoon meer soorten re-integratieondersteuning had gehad, ging een
traject vóór begeleiding door de re-integratiecoach en was de re-integratiecoach dus alleen
apart zichtbaar gemaakt in de tabellen als er geen re-integratietraject had plaatsgevonden
binnen de termijn van de Sluitende aanpak. Verwijzingen naar vacatures door het CWI en
bemiddelingen door het CWI werden alleen zichtbaar gemaakt als er geen re-integratie-
traject én geen begeleiding door de re-integratiecoach had plaatsgevonden binnen de
termijn van de Sluitende aanpak. Bij Sluitende aanpak 2008 worden de verschillende
vormen van re-integratieondersteuning niet meer afzonderlijk gepresenteerd. Wel blijft het
zo dat per persoon slechts eenmaal re-integratieondersteuning wordt geteld.

Uitsplitsingen
In het onderzoek Sluitende aanpak 2008 worden geen uitsplitsingen meer geleverd naar
uitkeringssituatie. Ook worden er geen uitsplitsingen meer gepresenteerd naar persoons-
kenmerken.

Jongeren met termijn van twaalf maanden
In het onderzoek Sluitende aanpak 2008 worden geen tabellen meer geleverd over de
uitstroom of re-integratieondersteuning van jongeren binnen een termijn van twaalf
maanden.
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4. Re-integratieondersteuning

4.1 Re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten (SRG, SIR-WW en SIR-AG) worden geteld zodra er een aanbod
voor een van deze vormen van re-integratieondersteuning is gedaan. De overige vormen
van re-integratieondersteuning (re-integratiecoach van het UWV en verwijzingen naar
vacatures en bemiddelingen door het CWI) worden echter pas als geteld als ze als
actieve begeleiding beschouwd worden.

4.2 Re-integratiecoach

Gesprekken met de re-integratiecoach worden als actieve begeleiding beschouwd als er
gemiddeld ten minste eens per drie maanden een gesprek plaatsvindt. Voor Sluitende
aanpak 2008 zijn hiervoor de volgende regels gevolgd:
– Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van

de termijn van de Sluitende aanpak één tot drie maanden bedraagt, dan telt minstens
één gesprek als actieve begeleiding;

– Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van
de termijn van de Sluitende aanpak vier tot zes maanden bedraagt, dan tellen min-
stens twee gesprekken als actieve begeleiding;

– Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van
de termijn van de Sluitende aanpak zeven tot negen maanden bedraagt, dan tellen
minstens drie gesprekken als actieve begeleiding;

– Als de periode tussen het startgesprek met de re-integratiecoach en het einde van
de termijn van de Sluitende aanpak tien tot twaalf maanden bedraagt, dan tellen min-
stens vier gesprekken als actieve begeleiding.

Gesprekken zijn afzonderlijk geteld wanneer deze binnen dezelfde maand vallen. Hierbij
telt een startgesprek ook als een bemiddeling.

4.3 Bemiddelingen en verwijzingen

Bemiddelingen of verwijzingen naar vacatures door het CWI worden als actieve begelei-
ding beschouwd als er gemiddeld ten minste eens per drie maanden een gesprek plaats-
vindt. Voor Sluitende aanpak 2008 zijn hiervoor de volgende regels gevolgd:
– Als de periode tussen instroom en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak

één tot drie maanden bedraagt, dan telt minstens één gesprek als actieve begelei-
ding;

– Als de periode tussen instroom en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak
vier tot zes maanden bedraagt, dan tellen minstens twee gesprekken als actieve
begeleiding;

– Als de periode tussen instroom en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak
zeven tot negen maanden bedraagt, dan tellen minstens drie gesprekken als actieve
begeleiding;

– Als de periode tussen instroom en het einde van de termijn van de Sluitende aanpak
tien tot twaalf maanden bedraagt, dan tellen minstens vier gesprekken als actieve
begeleiding.

Bij bemiddelingen door het CWI wordt er geteld of er een afspraak voor een gesprek is
gemaakt door het CWI en niet hoe vaak deze afspraak ook is nagekomen door de cliënt.
Als er alleen een intake heeft plaatsgevonden, is dit niet opgenomen in het aan het CBS
geleverde bestand. Als er aansluitend aan de intake een bemiddelingsgesprek is
gepland, is dit wel opgenomen in het bestand. Bemiddelingen door het CWI zijn samen-
gevoegd met verwijzingen naar vacatures door het CWI. Gesprekken met het CWI of
verwijzingen door het CWI zijn als actieve bemiddeling beschouwd als er een voldoende
aantal afspraken is gemaakt/verwijzingen zijn gegeven door het CWI.
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5. Kwaliteit bronbestanden

5.1 Niet-werkende werkzoekenden

Niet alle personen die bij het CWI staan ingeschreven als niet-werkend werkzoekend zijn
daadwerkelijk niet-werkend. Wanneer iemand uitstroomt uit een uitkering loopt de
inschrijving bij het CWI vaak nog een paar maanden door, omdat de desbetreffende
persoon zich niet actief uitschrijft. Er is namelijk geen verplichting tot uitschrijving. Hier-
voor is gedeeltelijk gecorrigeerd: een periode van inschrijving bij het CWI die aansluit op
een uitkering en korter dan drie maanden duurt, wordt niet gerekend tot de registratie-
periode. Dit wordt namelijk gezien als administratieve vervuiling. Een inschrijving bij het
CWI korter dan drie maanden voorafgaand aan een uitkering wordt evenmin tot de
registratieperiode gerekend.

5.2 SRG

De SRG kent een kleine non-respons doordat gemeenten soms geen gegevens aan-
leveren. Dit zijn niet altijd dezelfde gemeenten: per halfjaarlijkse levering kan dit wijzigen.
Bij de SRG wordt hiervoor gecorrigeerd door middel van het bijschatten van de ontbre-
kende gegevens (ophogen). In het onderzoek Sluitende aanpak wordt niet opgehoogd.

5.3 Bijstand

Er worden bij de bijstand alleen maar uitkeringen meegeteld wanneer daarvoor een
betaling heeft plaatsgevonden. Een aantal gemeenten heeft de betaling voor de maand
januari al in december van het voorgaande jaar verricht, waardoor het in de opgaven van
de gemeenten over de maand januari lijkt alsof er geen betaling heeft plaatsgevonden.
Omdat dit zou leiden tot een te laag aantal waargenomen bijstandsuitkeringen, wordt
voor dit verschijnsel gecorrigeerd. Dit kan evenwel leiden tot een geringe onderschatting
of overschatting van het aantal bijstandsuitkeringen in de maand januari.

5.4 Bemiddelingen en verwijzingen naar vacatures door het CWI

De bronbestanden met betrekking tot intensieve bemiddeling door het CWI zijn van
voldoende kwaliteit met betrekking tot gemaakte afspraken, maar niet met betrekking tot
het daadwerkelijk plaats vinden van die gesprekken. In dit onderzoek gaat het erom of
iemand begeleiding aangeboden heeft gekregen, dus zijn de gegevens voor dit onderzoek
bruikbaar. Wel is het zo dat de koppeling met het GBA relatief laag is (89,5 procent).
Naast het bestand met bemiddelingen, heeft het CWI ook een bestand met verwijzingen
naar vacatures geleverd aan het CBS. Dit komt uit een ander systeem (ABS) dan de bemid-
delingen (Sonar). Een bemiddeling kan (onder andere) bestaan uit een verwijzing naar een
vacature. Als dit het geval is, dan wordt dit twee keer geregistreerd en komt het in beide aan
het CBS geleverde bestanden voor. Hiervoor is niet gecorrigeerd door het CBS.

5.5 SIR-AG-trajecten door het UWV

Het bronbestand met SIR-AG-trajecten bevat behoorlijk wat meer (voorgedragen) trajec-
ten in 2007 dan in dezelfde periode bij Sluitende Aanpak 2007. De exacte oorzaak van
deze stijging is niet bekend.

5.6 Overige bestanden

Voor de overige bestanden die gebruikt zijn bij dit onderzoek, gelden geen specifieke
kanttekeningen. Het betreft de CBS-bestanden over de WW en AO en de UWV-bestan-
den met informatie over trajecten van WW-ers (SIR-WW).
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6. Toelichting bij de gebruikte begrippen

Begeleiding naar
werk

Onder begeleiding naar werk vallen re-integratietrajecten (inclusief
loonkostensubsidies), begeleiding door de re-integratiecoach van het
UWV, verwijzingen naar vacatures door het CWI en intensieve bemid-
deling door het CWI.

CWI-
verwijzing

Een CWI-verwijzing houdt in dat een persoon in een gesprek met een
adviseur van het CWI verwezen wordt naar een werkgever van wie
een vacature staat geregistreerd bij het CWI.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek Sluitende aanpak 2007 bestaat uit
alle personen van 15 tot en met 64 jaar die instromen in de WW-regis-
tratie, de bijstandregistratie (periodieke algemene bijstand of IOAW/
IOAZ) of de CWI-registratie als niet-werkend werkzoekende. Uitge-
zonderd zijn personen die arbeidsongeschikt zijn.
De doelgroep is onderverdeeld in jongeren en volwassenen. Als peil-
datum voor deze leeftijdsindeling geldt de dag dat de persoon in-
stroomt in de registraties.
Jongeren zijn personen van 15 tot en met 22 jaar, volwassenen zijn
23 tot en met 64 jaar.

Hiaatpercentage Het hiaatpercentage is het aandeel personen zonder re-integratie-
ondersteuning van het totaal aantal personen dat niet is uitgestroomd.

Instroom De instroom bestaat uit personen die in de eerste helft van 2007 een
WW-uitkering of bijstandsuitkering ontvingen, of die zich lieten regis-
treren bij het CWI als niet-werkende werkzoekende. Een inschrijving
aansluitend op of in samenloop met een eerdere inschrijving wordt
niet gezien als instroom.

Niet-uitkerings-
gerechtigd

Ingeschreven bij het CWI als niet-werkende werkzoekende en geen
WW- of bijstand-ontvanger.

Re-integratiecoach De re-integratiecoach van het UWV geeft tips bij het solliciteren, be-
spreekt de stappen die iemand gaat nemen om weer aan het werk te
komen en maakt daar afspraken over. De re-integratiecoach wordt
doorgaans ingezet bij personen die langer dan zes maanden een
WW-uitkering hebben. Bij personen die naar verwachting moeilijk
bemiddelbaar zijn, kan de re-integratiecoach al eerder worden inge-
zet.

Re-integratie-
trajecten

De gemeenten en UWV kunnen instrumenten inzetten om te voor-
komen dat personen langdurig werkloos worden. Het gaat dan bij-
voorbeeld om het aanbieden van een cursus of opleiding, het geven
van beroepskeuzeadvies, maar ook vergoeding van kinderopvang
of doorverwijzing naar hulpverlening behoort tot de mogelijkheden.
Deze voorzieningen maken onderdeel uit van een re-integratietra-
ject.
De SRG-, SIR-WW en SIR-AG-registraties bestaan uit re-integratie-
trajecten. Bij iedere registratieperiode wordt gezocht naar het eerste
aangeboden SRG-, SIR-WW- of SIR-AG-traject na de begindatum
van deze registratieperiode.

Registratieperiode De registratieperiode is de periode vanaf het moment dat een persoon
instroomt in één van de werkloosheids-registraties (WW, bijstand of
NUG) tot en met het moment dat deze persoon weer uit deze registra-
ties stroomt. Doorstroom van een registratie naar een andere wordt
ook als één registratieperiode beschouwd. Bij een onderbreking van
de registratieperioden korter dan een maand worden de registratiepe-
rioden ten slotte ook als één periode gezien.

Sluitendheid Het percentage dat binnen zes maanden (jongeren) of twaalf maan-
den (volwassenen) weer is uitgestroomd of begeleiding naar werk
heeft ontvangen.

Termijn van de
Sluitende aanpak

De periode die loopt vanaf de begindatum van de registratieperiode
tot aan zes (jongeren) of twaalf (jongeren en volwassenen) maanden
na instroom in WW, bijstand of NUG. Wanneer iemand binnen zes of
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twaalf maanden is uitgestroomd geldt de periode van instroom tot
uitstroom.

Uitstroom Elke onderbreking van de registratieperiode van meer dan een
maand wordt gezien als uitstroom. Uitstroom betekent niet noodzake-
lijkerwijs dat de persoon werk heeft gevonden.
Hierbij is de ruime definitie gehanteerd: als een persoon uitstroomt in
de twaalfde maand na instroom, wordt deze persoon nog meegeteld
als uitstroom.
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7. Afkortingen

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen
SIR-WW Systeem Inkoop Re-integratie Werkloosheidswet
SIR-AG Systeem Inkoop Re-integratie Arbeidsgehandicapten
NUG Niet-uitkeringsgerechtigd
SRG Statistiek Re-integratie door Gemeenten
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand
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Bijlage 1

Tabellen

Tabel 1
Re-integratieondersteuning en uitstroom binnen 6 maanden van jongeren (15–22 jaar) die in de eerste helft van
2007 instroomden in WW, bijstand of NUG

Instroom eerste helft 2007 1)

Totaal 26 970
Doelgroep Sluitende aanpak2) 26 130

Doelgroep Sluitende aanpak

Re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom
Totaal 17 780

Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom 15 160
Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom 2 610

Geen re-integratieondersteuning binnen zes maanden na instroom
Totaal 8 360

Uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom 5 690
Niet uitgestroomd binnen 6 maanden na instroom 2 670

1) De instroom is exclusief personen die meer dan één registratieperiode hadden binnen de termijn van de Sluitende aan-
pak en inclusief personen met een ontheffing van de arbeidsplicht.

2) Personen die in de onderzoeksperiode een AO-uitkering ontvangen, worden niet gerekend tot de doelgroep Sluitende
aanpak.

Tabel 2
Re-integratieondersteuning en uitstroom binnen 12 maanden van volwassenen (23–64 jaar) die in de eerste helft
van 2007 instroomden in WW, bijstand of NUG

Instroom eerste helft 2007 1)

Totaal 166 950
Doelgroep Sluitende aanpak2) 156 380

Doelgroep Sluitende aanpak

Re-integratieondersteuning binnen twaalf maanden na instroom
Totaal 97 030

Uitgestroomd binnen 12 maanden na instroom 73 600
Niet uitgestroomd binnen 12 maanden na instroom 23 430

Geen re-integratieondersteuning binnen twaalf maanden na instroom
Totaal 59 350

Uitgestroomd binnen 12 maanden na instroom 44 420
Niet uitgestroomd binnen 12 maanden na instroom 14 930

1) De instroom is exclusief personen die meer dan één registratieperiode hadden binnen de termijn van de Sluitende aan-
pak en inclusief personen met een ontheffing van de arbeidsplicht.

2) Personen die in de onderzoeksperiode een AO-uitkering ontvangen, worden niet gerekend tot de doelgroep Sluitende
aanpak.
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Bijlage 2

Basisbestand uitkering re-integratie werk

Het Basisbestand uitkering re-integratie werk (kortweg basisbestand) is een bestand dat
is samengesteld uit delen van diverse bestanden op het gebied van banen, uitkeringen
en re-integratie. Het basisbestand bestaat uit een eenduidige gedefinieerde samenhan-
gende verzameling van gegevens per persoon over uitkeringen, re-integratie en werk
gedurende de periode vanaf 2001. Per persoon zijn per maand indicatoren samen-
gesteld die aangeven of er in die maand sprake was van een uitkering, CWI-inschrijving,
start re-integratie, lopende re-integratie, startende baan, lopende baan of beëindigde
baan.
De gebruikte versie van het basisbestand (versie 22 september 2008) bevat de recentste
gegevens (medio 2008). Het basisbestand is een dynamisch bestand – bij het beschik-
baar komen van nieuwe gegevens wordt het basisbestand bijgewerkt.

Populatie

De onderzoekspopulatie van het basisbestand betreft personen die in de periode van
januari 2001 tot en met medio 2008 in één of meer van deze maanden óf
– waren ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als niet-werkend

werkzoekende (NWW), óf
– een bijstands-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering hadden, óf
– re-integratieondersteuning ontvingen, óf
– een combinatie van bovenstaande.

Bronbestanden

Hieronder staat kort welke bronbestanden zijn gebruikt bij het samenstellen van het
basisbestand. Een uitgebreidere toelichting op de bronbestanden staat in de documen-
tatierapporten van de specifieke bestanden. Deze zijn beschikbaar via
www.cbs.nl/microdata.

Uitkeringen en CWI-inschrijving
Bronbestand voor de gegevens over uitkeringen voor de jaren 2001 tot en met 2005 is
het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB is een geïntegreerd bestand met
gegevens over onder andere banen en uitkeringen. Deze gegevens zijn met elkaar en
andere bronnen geconfronteerd en consistent gemaakt. SSB-bestanden waren nog niet
beschikbaar voor de jaren 2006, 2007 en 2008. Daarom is voor de jaren 2006, 2007 en
het eerste halfjaar van 2008 gebruik gemaakt van de originele registraties van werkloos-
heids-, arbeidsongeschiktheids- en bijstandsuitkeringen.
Gegevens over inschrijving bij het CWI als niet werkend werkzoekende over de jaren
2001 tot en met mei 2008 zijn afkomstig uit de CWI-NWW registratie. Dit bestand wordt
aangeleverd door het CWI en bevat onder andere de begin- en einddatum van inschrij-
ving en de startdatum van de periode zonder werk.

Banen
Voor gegevens over banen is gebruikt gemaakt van het SSB 2001 t/m 2005. Voor de
jaren 2006 tot en met april 2008 zijn de gegevens afgeleid uit de Polisadministratie
omdat over deze jaren nog geen SSB bestand beschikbaar is.

Re-integratie
In het basisbestand zijn de volgende vormen van re-integratie opgenomen: verwijzingen
of bemiddelingen door het CWI, trajecten aangeboden door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) of door de gemeente, begeleiding door een case-
manager van het CWI of re-integratiecoach van het UWV, een WIW-ID baan of een baan
met loonkostensubsidie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de volgende bestanden:
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– CWI-verwijzingen 2005-200805
– CWI-intensieve bemiddeling 2007-200805
– SIR-AG trajecten 2002-2008
– SIR-WW trajecten 2002-2008
– MOSA 2002-2004 en SRG 2005-2007
– WIW-ID 2002-2004
– Loonkostensubsidie 2004
– UWV-re-integratiecoach 2006-2007

Demografische variabelen
Per persoon is informatie over de geboortedatum, het geslacht en de herkomstgroepe-
ring toegevoegd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de gemeentelijke basisadministratie
(GBA).

Aandachtspunten

Uitkeringen en CWI-inschrijving
Uitkeringen zijn vastgesteld op betalingsbasis. Dat wil zeggen dat een uitkering meetelt
als een persoon op de laatste vrijdag van de maand recht heeft op een uitkering én in die
maand ook een betaling heeft ontvangen.
CWI-inschrijvingen waarbij de einddatum één dag na de startdatum ligt zijn niet mee-
genomen.
Als begindatum van de CWI-inschrijving is de inschrijfdatum genomen tenzij de start-
datum niet werkend na de inschrijfdatum ligt. In die gevallen is de startdatum niet
werkend als begindatum genomen.

Re-integratie
Bij CWI-bemiddelingen kan geen onderscheid gemaakt worden tussen het maken van
een afspraak en het daadwerkelijk starten van een bemiddeling.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meer CWI-verwijzingen of contacten met
een UWV-re-integratiecoach op één dag.
Start van een SIR-AG of SIR-WW traject en voordracht voor een traject zijn apart opge-
nomen. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen start en voordracht.
Elke start of voordracht van een SIR-AG of SIR-WW traject die voorkomt is meege-
nomen, ook al liep er al een ander traject.
Voor SIR-AG of SIR-WW trajecten waar wél een voordrachtsdatum en einddatum
bekend was maar géén startdatum is de voordrachtsdatum als startdatum gebruikt.
Er is geen correctie uitgevoerd voor non-respons bij de SRG-trajecten. De aantallen
komen daarom lager uit dan de aantallen zoals vermeld op de CBS-website.
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