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Verklaring van tekens 

. = (betrouwbare) gegevens ontbreken 

* = voorlopig cijfer 

** = nader voorlopig cijfer 

x = geheim 

– = nihil 

– = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 

0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid 

niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

2012–2013 = 2012 tot en met 2013 

2012/2013 = het gemiddelde over de jaren 2012 tot en met 2013 

2012/’13 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2012 en eindigend in 2013 

2010/’11–2012/’13 = oogstjaar, boekjaar enz., 2010/’11 tot en met 2012/’13 

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt 

met de som van de getallen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
Steeds meer taken van de Rijksoverheid worden overgedragen aan gemeenten. Eén van de 

taken die het kabinet wil decentraliseren, is de verantwoordelijkheid voor een deel van de Wet 

werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn op dit moment al 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). Met de samenvoeging van bijstand, Wsw en een deel van de Wajong 

komt er één regeling voor mensen die moeite hebben om aan een baan komen, de 

Participatiewet. De wet moet vanaf 1 januari 2015 in werking treden.  

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het 

Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) 

onderzoek gedaan naar stromen in de sociale zekerheid. Daarbij is onderzocht in hoeverre de 

beoogde doelgroep van de Participatiewet aan het werk gaat en na werkhervatting in een 

uitkering in het kader van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO) terechtkomt. Deze sociale verzekeringen bevinden zich in het domein van het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Om ervoor te zorgen dat gemeenten 

de verantwoordelijkheid over de doelgroep van de Participatiewet nemen en niet richting 

UWV-domein verplaatsen, wil het ministerie van SZW jaarlijks de ontwikkelingen monitoren. 

De auteurs van dit rapport willen de volgende personen bedanken voor hun bijdragen en 

medewerking aan het tot stand komen van dit onderzoek: Katinka van Brakel (UWV), Robin 

van Olst, Henk-Jan Grotenhuis en Paul van den Heuvel (SZW). 

1.2 Leeswijzer 
In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar stromen in de sociale 

zekerheid van de beoogde Participatiedoelgroep die in de jaren 2006 tot en met 2008 aan het 

werk is gegaan. Deze resultaten worden gepresenteerd in een beknopte tabellenset en een 

aantal zogenaamde stroomfiguren. De tabellen en figuren zijn opgenomen in hoofdstuk 4 

inclusief enkele fictieve voorbeelden die illustreren om welke stromen in de sociale zekerheid 

het gaat en hoe die in de resultaten zijn terug te vinden. Daarnaast is in hoofdstuk 2 van dit 

rapport een beschrijving van het onderzoek opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat een begrippenlijst 

en een overzicht van de gebruikte afkortingen. 
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2. Beschrijving van het onderzoek 

2.1 Populatie 
De onderzoekspopulatie van tabel 1 bestaat uit personen die in de periode februari 2006 tot en 

met december 2008 een baan starten vanuit de bijstand, Wajong of Wsw. Bij de Wsw wordt 

verdere onderscheid gemaakt naar personen met een Wsw indicatie met advies ‘begeleid 

werken’, en personen met een Wsw indicatie zonder advies begeleid werken.  

Voor alle doelgroepen geldt dat alleen die personen in het onderzoek opgenomen zijn die zich 

ooit hebben ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), op 31 december 2010 

nog geen 65 jaar oud zijn en in de onderzoeksperiode tussen februari 2006 en december 2010 

niet zijn geëmigreerd of overleden. Alleen deze personen kunnen we binnen de 

onderzoeksperiode goed volgen. 

Bij de transitie naar werk kijken we alleen naar mensen die als werknemer aan de slag gaan. 

Zelfstandigen, stagiaires en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) blijven in het onderzoek 

buiten beschouwing.  

In de tabellenset tellen we zowel het aantal personen met een gestarte baan, als het aantal 

gestarte banen en het aantal transities naar ZW, WW of WIA/WAO. De onderzoekspopulatie 

van tabel 2 tot en met 4 bestaat uit dezelfde personen als de onderzoekspopulatie van tabel 1. 

Het verschil tussen tabel 1 en de overige tabellen zit hem in de teleenheid. Personen die 

meerdere banen starten in de periode februari 2006 tot en met december 2008 worden één 

keer geteld in tabel 1, maar tellen meerdere keren mee in tabel 2 tot en met 4. Tabel 1 is dus op 

persoonsniveau, tabellen 2 tot en met 4 zijn op het niveau van gestarte banen. Ook de 

stroomdiagrammen zijn op het niveau van gestarte banen. 

2.2 Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is een longitudinaal onderzoeksbestand samengesteld met informatie over 

uitkeringen, sociale verzekeringen, Wsw-indicaties, banen en persoonsgegevens in de periode 

2006-2010. Op basis van dat onderzoeksbestand is van alle personen met een Wajong-, 

bijstandsuitkering of Wsw-indicatie (zowel met als zonder advies begeleid werken) in de 

periode februari 2006 tot en met december 2008 bepaald of ze vanuit deze uitkering of 

indicatie een baan starten.  

Voor al deze banen is vastgesteld: 

– wat de uitkering was bij aanvang van de baan; 

– hoe lang deze uitkering doorliep na start van de baan; 

– of er tijdens of aansluitend op de baan een uitkering in het kader van de werkloosheidswet 

(WW) of ziektewet (ZW) start in de periode februari 2006 tot en met december 2008; 

– of er tijdens of aansluitend op een ZW-uitkering een WW-uitkering start en visa versa in de 

periode februari 2006 tot en met december 2008; 

– of er tijdens of aansluitend op de ZW-uitkering een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA 

of WAO) start in de periode februari 2006 tot en met december 2010; 

– of er tijdens of aansluitend op de baan een WIA- of WAO-uitkering start in de periode 

februari 2006 tot en met december 2010; 

– welke van deze overgangen binnen 24 maanden plaatsvindt na het einde van de uitkering 

die een persoon had bij start van de baan.  
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Een belangrijke voorwaarde in het onderzoek is dat de lengte van de periode tussen het einde 

van de uitkering die een persoon had bij de start van de baan en daarna de overgang van werk 

naar een nieuwe uitkering maximaal 24 maanden mag zijn. Wanneer een persoon meerdere 

uitkeringen had bij start van de baan, moeten de transities plaatsvinden binnen 24 maanden na 

einde van de uitkering die het langst doorliep. Wanneer er tussen (1) de start van de baan en 

het einde van de bijbehorende uitkering en (2) de overgang van werk naar een nieuwe uitkering 

meer dan 24 maanden verstreken zijn, dan is de gemeente niet meer re-integratie 

verantwoordelijke.
1
 Transities die plaatsvinden na de periode van 24 maanden zijn niet 

meegeteld in dit onderzoek. Uiteraard zijn de personen bij wie dit speelt wel onderdeel van de 

onderzoekspopulatie. Bij personen met alleen een Wsw-indicatie is daarop een uitzondering 

gemaakt. Zij blijven altijd onder de re-integratie verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. 

Transities van deze personen worden altijd meegeteld. 

2.3 Operationalisering 

Longitudinaal onderzoeksbestand 

Het longitudinaal onderzoeksbestand bestaat uit maandindicatoren die de periode van 

november 2005 tot en met december 2010 beslaan. In het onderzoeksbestand is dus ook 

informatie opgenomen over de laatste twee maanden van 2005. Daarvoor is gekozen omdat 

daarmee de uitgangssituatie aan het begin van de onderzoeksperiode in kaart kan worden 

gebracht. Het onderzoeksbestand is verder verrijkt met de geboorte-, sterfte- en 

emigratiedatum uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 

Maandindicatoren 

Het onderzoeksbestand bevat ‘maandindicatoren’ waarmee we afleiden welke transities en 

trajecten er plaatsvinden en duren berekenen. Met maandindicatoren wordt bedoeld dat we 

personen niet continue in de tijd volgen, maar dat we hun situatie iedere maand, op een vast 

peilmoment (iedere laatste vrijdag van de maand) vaststellen. Dit betekent dat kortlopende 

uitkeringen van minder dan een maand niet meegenomen worden als ze niet geldig waren op 

de laatste vrijdag van de maand. Kortlopende uitkeringen die wel geldig zijn op de laatste 

vrijdag van de maand worden wel meegenomen. Kortlopende onderbrekingen in de 

uitkeringssituatie zijn samengevoegd tot een doorlopende periode.  

In het onderstaande schema 2 is een simpel voorbeeld weergegeven van een persoon (ID 1234) 

die in de periode april tot en met oktober 2008 een WW-uitkering ontving. 

Schema 1. Voorbeeld maandindicatoren (WW 2008) 

ID WW 

jan 

2008 

WW 

feb 

2008 

WW 

mrt 

2008 

WW 

apr 

2008 

WW 

mei 

2008 

WW 

jun 

2008 

WW 

jul 

2008 

WW 

aug 

2008 

WW 

sep 

2008 

WW 

okt 

2008 

WW 

nov 

2008 

WW 

dec 

2008 

1234 NEE NEE NEE JA JA JA JA JA JA JA NEE NEE 

                                                                        
1 De hier beschreven verdeling van de re-integratieverantwoordelijkheid tussen gemeenten en UWV is een afspiegeling 

van de situatie onder de beoogde Participatiewet. Binnen een periode van 24 maanden vallen de desbetreffende 

personen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente. Na 24 maanden valt men onder de 

verantwoordelijkheid van het UWV. 
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Startpopulatie 

De uitkeringssituatie rond de start van de baan bepaalt tot welke startpopulatie die baan 

behoort. Wanneer iemand zowel een Wajong- als een bijstandsuitkering heeft bij de start van 

de baan, dan behoort de baan tot de Wajong-startpopulatie. Wanneer iemand zowel een Wsw-

indicatie als een bijstandsuitkering heeft bij de start van de baan, dan behoort de baan tot de 

Wsw-startpopulatie. Het gaat in deze gevallen namelijk om mensen met Wajong-uitkering of 

een Wsw-indicatie die met hun inkomsten onder het sociaal minimum uitkomen en daarop 

vanuit de bijstand een aanvulling krijgen. Wanneer iemand zowel een Wajong-uitkering als een 

WSW-indicatie heeft bij de start van de baan, dan behoort de baan tot een van de twee aparte 

startpopulaties met samenloop tussen Wajong en WSW (met of zonder advies begeleid 

werken). 

Transities 

In dit onderzoek staan transities centraal. Een transitie is een overgang van een situatie naar 

een andere situatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de overgang van de situatie waarin een 

persoon een bijstandsuitkering ontvangt naar een situatie waarin een persoon een baan heeft. 

In figuur 1 zijn de transities weergegeven die in dit onderzoek van belang zijn. Alle transities 

zijn genummerd, zodat verderop in deze toelichting naar deze transities verwezen kan worden. 

De transitie van werk naar ZW-uitkering heeft bijvoorbeeld nummer 5. 

Figuur 1. Relevante transities in het onderzoek Stromen in de Sociale Zekerheid 

 

In onderstaand schema 2 is weergegeven aan welke voorwaarden een transitie moet voldoen. 

Er is sprake van een transitie als de situatie voor en na een verandering overeenkomt met de 

beschrijving in schema 2. Het gaat hierbij om wat er vanuit registraties is waargenomen. Als er 

bijvoorbeeld staat ‘geen werk’, dan wordt bedoeld dat er in de registratie op dat moment geen 

loon wordt uitbetaald door de werkgever. Dat wil niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst op 

dat moment ook is beëindigd. 
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Schema 2. Beschrijving van transities en bijbehorende situaties 

Num-

mer 

Beschrijving transitie Periode Situatie voor 

transitie 

Transitie Situatie na 

transitie 

1A Van Wajong naar 

baan 

februari 2006-

december 2008 

Wajong-uitkering, 

geen baan 

start baan baan, al dan niet 

met behoud van 

uitkering 

1B van Wsw-indicatie 

met advies begeleid 

werken naar baan 

februari 2006-

december 2008 

Wsw-indicatie met 

advies begeleid 

werken, geen baan 

start baan baan, ongeacht 

of dit een Wsw-

baan is 

1C van Wsw-indicatie 

zonder advies 

begeleid werken 

naar baan 

februari 2006-

december 2008 

Wsw-indicatie 

zonder advies 

begeleid werken, 

geen baan 

start baan baan, ongeacht 

of dit een Wsw-

baan is 

1D van Bijstand naar 

baan 

februari 2006-

december 2008 

bijstandsuitkering, 

geen baan 

start baan baan, al dan niet 

met behoud van 

uitkering 

1E van WSW-indicatie 

met advies begeleid 

werken en Wajong 

naar baan 

februari 2006-

december 2008 

WSW-indicatie met 

advies begeleid 

werken met Wajong-

uitkering, geen baan 

start baan baan, al dan niet 

met behoud van 

uitkering 

1F van WSW-indicatie 

zonder advies 

begeleid werken en 

Wajong naar baan 

februari 2006-

december 2008 

WSW-indicatie 

zonder advies 

begeleid werken, 

met Wajong-

uitkering, geen baan 

start baan baan, al dan niet 

met behoud van 

uitkering 

2 van baan naar WW februari 2006-

december 2008 

baan, geen WW-

uitkering 

start WW-

uitkering 

WW-uitkering, 

eventueel naast 

baan 

3 van WW naar ZW 

(na transitie 2) 

februari 2006-

december 2008 

WW-uitkering, geen 

ZW-uitkering 

start ZW-

uitkering 

ZW-uitkering, 

eventueel naast 

WW-uitkering 

4 van ZW naar WIA of 

WAO (na transitie 3) 

februari 2006-

december 2010 

ZW, geen WIA- of 

WAO-uitkering 

start WIA- of 

WAO-

uitkering 

WIA- of WAO-

uitkering, 

eventueel naast 

ZW 

5 van baan naar ZW februari 2006-

december 2008 

baan, geen ZW-

uitkering 

start ZW-

uitkering 

ZW-uitkering, 

eventueel naast 

baan 

6 van ZW naar WIA of 

WAO (na transitie 5) 

februari 2006-

december 2010 

ZW, geen WIA- of 

WAO-uitkering 

start WIA- of 

WAO-

uitkering 

WIA- of WAO-

uitkering, 

eventueel naast 

ZW 

7 van ZW naar WW 

(na transitie 5) 

februari 2006-

december 2008 

ZW-uitkering, geen 

WW-uitkering 

start WW-

uitkering 

WW-uitkering, 

eventueel naast 

ZW-uitkering 



 

Stromen in de sociale zekerheid  9 

Num-

mer 

Beschrijving transitie Periode Situatie voor 

transitie 

Transitie Situatie na 

transitie 

8 van baan naar WIA 

of WAO 

februari 2006-

december 2010 

baan, geen WIA- of 

WAO-uitkering 

start WIA- of 

WAO-

uitkering 

WIA- of WAO-

uitkering, 

eventueel naast 

baan 

 

Transities 2 tot en met 8 vinden plaats binnen 24 maanden nadat de uitkering beëindigd is die 

een persoon had bij start van de baan. Zie de toelichting op dit punt onder paragraaf 2.2 

onderzoeksmethode. 

Transities mogen overlappen. De oude situatie mag doorlopen na start van de nieuwe situatie. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een persoon vanuit een bijstandsuitkering een baan start, 

maar tevens (een deel van) de bijstandsuitkering behoudt. In dit geval verandert de situatie van 

de persoon van ‘bijstand’ naar ‘werk en bijstand’. Een bijstandsgerechtigde die met behoud van 

uitkering aan het werk gaat, valt nog steeds onder de doelpopulatie van het onderzoek en de 

transitie is dus relevant. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen met een Wajong-uitkering die 

vaak (deels) hun uitkering behouden als ze aan het werk gaan. 

Wanneer de oude situatie wel eindigt, mag er bij transities vanwege onvolkomenheden in 

registraties maximaal één tussenliggende maand zijn. Bijvoorbeeld, wanneer de baan in april 

2006 eindigt, mag bij transitie 2 de ZW-uitkering starten in mei of juni 2006. 

Trajecten 

In de tabellen worden geen transities weergegeven, maar trajecten. Een traject is een 

opeenvolging van transities die een persoon doorloopt na start van een baan vanuit een 

Wajong- of bijstandstuitkering of WSW-indicatie. Een persoon start bijvoorbeeld een baan 

vanuit de bijstand en gaat vervolgens via de ZW naar de WIA (transitie 1D, 2 en 3). Hij volgt dan 

het traject ‘Ziektewet met instroom in de WIA’. 

Elke baan die gestart wordt, kan uitlopen op een traject. Een persoon die meerdere banen start 

in de onderzoeksperiode, kan meerdere trajecten starten. Wanneer een persoon na start van 

de baan geen andere transities meer doorloopt, dan start er geen traject. Het kan zijn dat de 

baan doorloopt, maar het kan ook zo zijn dat de baan weer stopt zonder dat er sprake is van 

een transitie naar een WW, ZW of WIA/WAO-uitkering. Bijvoorbeeld wanneer er na het einde 

van de baan sprake is van een Wajong- of bijstandsuitkering. 

Vanuit de baan die een persoon gestart is, kunnen meerdere transities tegelijk starten. 

Bijvoorbeeld, een persoon beëindigt de baan en start in dezelfde maand een ZW- en WW-

uitkering. Hij doorloopt daarmee tegelijkertijd transitie 2 en 5. Om te bepalen welk traject deze 

persoon doorloopt, hebben we een rangorde gemaakt in transities. Een ZW-uitkering gaat voor 

een WW-uitkering. Wanneer iemand vanuit een ZW-uitkering in dezelfde maand in de WIA en 

in de WW komt, gaat de WIA voor de WW-uitkering. Wanneer iemand vanuit een baan in 

dezelfde maand WIA start en een WW-uitkering, dan gaat WW voor WIA. 

Duren 

In dit onderzoek is niet alleen gekeken naar transities en trajecten, maar ook naar duren van 

bepaalde uitkeringssituaties. Zo is van de mensen die in de Ziektewet terechtkomen bepaald 

hoe lang zij in de Ziektewet zitten en of zij de maximale duur van de Ziektewetuitkering 
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bereiken. Ook van personen die in de WW terecht komen is bepaald hoe lang zij in de WW 

blijven zitten. 

De duur van een uitkeringssituatie kun je op verschillende manieren interpreteren: 

– Maximale uitkeringsduur: Op het moment dat iemand een WW-uitkering krijgt wordt 

vastgesteld wat de maximale duur van deze uitkering is. Deze maximale duur is afhankelijk 

van het arbeidsverleden van de persoon in kwestie. De maximale uitkeringsduur varieert 

van 0 maanden tot 38 maanden. De maximale duur van een Ziektewetuitkering bedraagt 

104 weken. 

– Feitelijke uitkeringsduur: dit is de feitelijke duur van een uitkeringsperiode, gemeten van 

aanvang tot en met beëindiging van de uitkering. 

– Gerealiseerde uitkeringsduur: dit is de duur van een uitkering, gemeten tot en met het 

einde van de waarnemingsperiode. Van de uitkeringen die binnen de waarnemingsperiode 

niet beëindigd zijn, wijkt de gerealiseerde duur dus af van de feitelijke uitkeringsduur.  

 

Zoals eerder aangegeven, is bepaald hoe lang personen in een uitkeringssituatie blijven zitten. 

Dit betekent dat we dus geïnteresseerd zijn in de feitelijke uitkeringsduur. Echter, de 

waarnemingsperiode van het onderzoek is beperkt tot en met het einde van verslagjaar 2010. 

Dit betekent dat we van een deel van de personen die in de loop van 2008 in de WW 

terechtkomen niet de feitelijke duur van de WW-uitkering kunnen bepalen, omdat hun 

uitkering binnen de waarnemingsperiode niet beëindigd hoeft te zijn. Van deze personen is dus 

alleen de gerealiseerde uitkeringsduur in december 2010 bepaald. 

In tabel 3 en 4 is de uitkeringsduur weergegeven van de WW- en ZW-uitkeringen. Van de 

trajecten met Ziektewet zijn in tabel 4 de gerealiseerde uitkeringsduren weergegeven. Van de 

trajecten met WW zijn in tabel 3 zowel de gerealiseerde duren als de maximale uitkeringsduren 

weergegeven. Deze maximale duur is de duur van het uitkeringsrecht zoals die bij aanvang van 

de WW-uitkering door het UWV is vastgesteld op basis van het arbeidsverleden. 

2.4 Bronnen 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 1995-2012 

De GBA is een geautomatiseerd persoonsregistratiesysteem van de gemeenten en in werking 

sinds 1 oktober 1994. In principe staan alle inwoners van een gemeente in de basisadministratie 

ingeschreven. Gegevens als geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats worden in 

de GBA geregistreerd. In dit onderzoek zijn geboortedatum en emigratiedatum uit de GBA 

gebruikt. 

Uitkeringen 2006-2010 

Gegevens over AO-, WW- en bijstandsuitkeringen zijn gebaseerd op bronbestanden afkomstig 

van het UWV Werkbedrijf en van gemeenten. Voor het bepalen van een uitkering is het 

betalingsconcept toegepast (transactiebasis). In dit concept telt een uitkering mee als er 

daadwerkelijk betalingen hebben plaatsgevonden. 

– Arbeidsongeschiktheidsuitkering – Dit bestand bevat alle personen die op een peilmoment 

een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, Wajong of WIA) ontvangen. 

– Bijstandsuitkering – Dit bestand bevat alle personen die op een peilmoment een uitkering 

via de Algemene bijstandswet (ABW) of de WWB (vanaf 2004) ontvangen. Wanneer er een 

partner is opgegeven bij de aanvraag, wordt het bedrag van de uitkering over beide 

partners verdeeld. 
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– Werkloosheidsuitkering – Dit bestand bevat gegevens over alle personen die op een 

peilmoment een ontslagwerkloosheidsuitkering ontvangen in het kader van de 

Werkloosheidswet (WW). Omdat personen meer dan één dienstbetrekking kunnen hebben, 

kunnen zij meer dan één WW-uitkering ontvangen. De gegevens over de 

werkloosheidsuitkeringen zijn afkomstig van het UWV Werkbedrijf. 

 

De uitkeringsbestanden zijn in dit onderzoek gebruikt om te bepalen wie op de laatste vrijdag 

van de maand een Wajong-, Bijstands-, WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft. 

Duur recht WW 2006-2008 

Om te bepalen hoelang een persoon recht heeft op WW, zijn aanvullende gegevens van het 

UWV gebruikt met daarin de maximale duur en uiterlijke einddatum van WW-uitkeringen. 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2006-2008 

In de Wsw-registratie zijn gegevens verzameld van alle personen die geïndiceerd zijn voor de 

Wsw, op de wachtlijst staan, een dienstbetrekking hebben of werken onder begeleiding bij een 

reguliere werkgever. Daarnaast is geregistreerd of de persoon het advies begeleid werken 

heeft ontvangen. De gegevens in de Wsw-registratie worden elk halfjaar door Research voor 

Beleid verzameld. 

Polisadministratie 2006-2008 

De polisadministratie bevat gegevens van banen in een inkomstenperiode en is gebaseerd op 

data uit de loonaangiften. Deze data bevatten gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de 

loonadministratie) van werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. De Belastingdienst 

ontvangt de loonaangifte en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt 

daar de polisadministratie van. In dit onderzoek is de polisadministratie gebruikt om vast te 

stellen wie op de laatste vrijdag van de maand een baan heeft. In het huidige onderzoek zijn 

alle banen bij reguliere werkgevers, Wsw dienstbetrekkingen, en banen van oproep- en 

uitzendkrachten meegenomen. Er is geen ondergrens voor het aantal uren werk per week 

gehanteerd. 

2.5 Kwaliteit van de uitkomsten 

Kwaliteit baangegevens 

De polisadministratie wordt sinds 2006 samengesteld. In de polisadministratie is de 

begindatum van alle banen op 1 januari 2006 gezet, ook als de werkelijke aanvangsdatum van 

de baan al voor 2006 lag. Omdat we voor dit onderzoek geïnteresseerd zijn in banen die starten 

in 2006 tot en met 2008, is het van belang of een baan daadwerkelijk start op 1 januari 2006. 

Voor 2006 maakte het CBS gebruik van de Verzekerdenadministratie Werknemers (VZA), 

voorheffingen loonbelasting (Fibase) en de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL) om 

werkgelegenheidsstatistieken te maken. Deze bronnen zijn door het CBS gebruikt om in de 

polisadministratie de begindatum van de banen op 1 januari 2006 te corrigeren. Na analyse 

blijkt echter voor onze populatie dat nog steeds een onwaarschijnlijk groot aantal banen start 

op 1 januari 2006. We hebben er daarom voor gekozen om januari 2006 niet mee te nemen 

omdat de onderzoeksresultaten daardoor teveel zouden vertekenen. De onderzoekspopulatie 

is beperkt tot personen met een gestarte baan in de periode van februari 2006 tot en met 

december 2008.  
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Administratieve onvolkomenheden 

Vanwege onvolkomenheden in registraties wordt bij de uitkeringen een onderbreking van één 

maand gecorrigeerd. Wanneer iemand bijvoorbeeld drie maanden een Wajonguitkering heeft, 

dan één maand niet en vervolgens weer twee maanden wel, dan gaan we ervan uit dat deze 

persoon in de tussenliggende maand ook een Wajonguitkering had. 
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3. Begrippen en afkortingen 

3.1 Begrippen 
 

Baan – Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een 

economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een 

(financiële) beloning staat. Arbeid als zelfstandige telt niet mee als baan. Banen bij reguliere 

werkgevers, Wsw dienstbetrekkingen, en banen van oproep- en uitzendkrachten zijn 

meegenomen. Banen van directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en van stagiaires zijn niet 

meegenomen. Er is geen urengrens, dus ook kleine banen tellen mee. 

 

Bijstandsuitkering – Een algemene bijstandsuitkering die wordt verstrekt in het kader van de 

Wet werk en bijstand (WWB). De volgende uitkeringen zijn buiten beschouwing gelaten: de 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). 

 

Traject – Een traject is een opeenvolging van transities die een persoon doorloopt na start van 

een baan vanuit een Wajong- of bijstandstuitkering of Wsw-indicatie. Een persoon die 

meerdere banen start, kan meerdere trajecten doorlopen. 

 

Transitie – Overgang van situatie 1 in situatie 2, waarbij wordt toegestaan dat er maximaal één 

tussenliggende maand “niets” is. 

 

Uitkeringsduur – Duur van de WW- of ZW-uitkering. Wanneer de uitkering nog loopt aan het 

einde van de uitkeringsperiode is de duur bepaald tot en met december 2010. 

 

Uitkeringsrecht WW – Recht op WW bij aanvang van de WW-uitkering, afhankelijk van het 

arbeidsverleden. Het recht op WW kan langer zijn dan de feitelijke uitkeringsduur. 

 

Wajong-uitkering – Uitkering in het kader van de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten. Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige 

arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO of WIA, 

omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn op de 

dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden en een opleiding 

volgen. 

 

WAO – Uitkering in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering. De WAO geldt 

alleen nog voor degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen en die voor 

minimaal 15 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten 

meestal onder de WIA, niet meer onder de WAO.  
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WIA – Uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA 

geeft recht op een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35 procent of meer.  

 

Wsw-indicatie – Iemand met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kan niet 

zonder meer solliciteren naar een baan in de sociale werkvoorziening. Deze persoon moet zich 

eerst aanmelden voor onderzoek. Het UWV Werkbedrijf voert het onderzoek uit. Bij positieve 

uitslag krijgt de persoon een Wsw-indicatie en behoort tot de doelgroep van dit onderzoek. 

Personen met een Wsw-indicatie onderscheiden we in dit onderzoek verder naar personen met 

en zonder het advies begeleid werken. 

 

WW-uitkering – Uitkering die wordt verstrekt in het kader van de Werkloosheidswet. 

 

ZW-uitkering – Uitkering die wordt verstrekt in het kader van de Ziektewet. De Ziektewet 

verzekert werknemers tegen financiële gevolgen van ongeschiktheid tot werken wegens 

ziekte. De wet is van toepassing als er wettelijk geen loondoorbetaling hoeft plaats te vinden. 

Bij werknemers is over het algemeen de werkgever verplicht om bij ziekte het loon 2 jaar 

gedeeltelijk door te betalen. Uitzondering hierop zijn werknemers met een no-risk polis. Dit 

zijn werknemers die een baan starten vanuit een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajonguitkering of een 

WSW-indicatie. Deze werknemers krijgen bij ziekte een ZW-uitkering. 

3.2 Afkortingen 
ABW Algemene bijstandswet 

AO Arbeidsongeschiktheid 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CvB Centrum voor Beleidsstatistiek 

DGA Directeur-grootaandeelhouder 

EWL Enquête Werkgelegenheid en Lonen 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VZA Verzekerden-administratie werknemers 

Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
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WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet werk en bijstand 

WWIK Wet werk en inkomen kunstenaars 

ZW Ziektewet 
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4. Tabellen en figuren 

4.1 Presentatie van de resultaten 
De uitkomsten van dit onderzoek worden primair gepresenteerd in de vorm van tabellen. 

Cijfers over trajecten zijn in tabelvorm echter niet eenvoudig te interpreteren. Om deze reden 

worden de tabellen aangevuld met stroomdiagrammen. Een dergelijke visualisatie maakt het 

eenvoudiger om de uitkomsten te interpreteren. 

4.1.1 Tabellen 

De tabellen hebben betrekking op de volgende aspecten: 

– Verschillende startpopulaties (Wajong, Wsw, Bijstand) 

– Verschillende eenheden (personen, trajecten) 

– Verschillende trajecten (WW, Ziektewet, WIA/WAO of combinatie) 

– Uitkeringsduur WW en Ziektewet (in het geval van trajecten met de uitkeringen) 

 

De resultaten worden in vier verschillende tabellen gepresenteerd: 

Tabel 1: Personen (tot 65 jaar oud in december 2010) met een gestarte baan in de periode van 

februari 2006 tot en met december 2008 vanuit een Wajong-uitkering, Wsw-indicatie of 

bijstandsuitkering 

In deze tabel worden personen geteld. Als een persoon meerdere trajecten met WW, ZW of 

WIA/WAO start, dan wordt er maar één traject geteld. Zodra sprake is van een traject met WW, 

ZW of WIA/WAO, dan wordt dat traject geteld. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar alle 

mogelijke trajecten die kunnen voorkomen. 

Tabel 2: Gestarte banen van personen (tot 65 jaar oud in december 2010) vanuit een Wajong-

uitkering, Wsw-indicatie of bijstandsuitkering in de periode februari 2006-december 2008 

In deze tabel worden alle gestarte banen en alle trajecten met WW, ZW of WIA/WAO van een 

persoon geteld. Alle mogelijke trajecten zijn in de tabel opgenomen. Een persoon kan dus 

meerdere keren in deze tabel voorkomen. 

Tabel 3: Uitkeringsrecht en -duur van een WW-uitkering in trajecten die starten in de periode van 

februari 2006-december 2008 

In deze tabel wordt van alle trajecten met een WW-uitkering weergegeven wat de duur van het 

uitkeringsrecht op WW was en wat de duur van de WW-uitkering was.  

Tabel 4: Uitkeringsduur van een Ziektewetuitkering in trajecten die starten in de periode van 

februari 2006-december 2008 

In deze tabel wordt van alle trajecten met een Ziektewetuitkering weergegeven wat de duur 

van de Ziektewetuitkering was. 

4.1.2 Stroomdiagrammen 

De weergave van transities in de vorm van tabellen is lastig te interpreteren. In figuur 1 in 

hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de mogelijke transities schematisch weergegeven. Een 

dergelijk ‘stroomschema’ leent zich goed voor het inzichtelijk maken van de omvang van de 

afzonderlijke transities. 
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In dit rapport is een zevental stroomdiagrammen opgenomen. Deze stroomdiagrammen 

visualiseren de resultaten die zijn opgenomen in tabel 2 voor zowel de totale beoogde 

doelgroep van de Participatiewet (stroomdiagram 1) als de zes subpopulaties: 

– Wajong-populatie (stroomdiagram 2); 

– Wsw-populatie met geldige indicatie met advies begeleid werk (stroomdiagram 3); 

– Wsw-populatie met geldige indicatie zonder advies begeleid werk (stroomdiagram 4); 

– populatie met Wajong in combinatie met geldige Wsw-indicatie met advies begeleid werk 

(stroomdiagram 5); 

– populatie met Wajong in combinatie met geldige Wsw-indicatie zonder advies begeleid 

werk (stroomdiagram 6); 

– bijstand-populatie (stroomdiagram 7). 

 

De hoogte van een “stroombalk” representeert het aantal gestarte banen vanuit de 

betreffende populatie. Uit de figuren volgt welk deel daarvan een bepaalde transitie 

doormaakt. Het is belangrijk om te vermelden dat de omvang van de totale populatie waarop 

een stroomdiagram betrekking heeft daarbij als referentie is gekozen. Dit betekent dat de 

zeven stroomdiagrammen niet allemaal dezelfde schaal hebben gekregen. 

4.1.3 Enkele voorbeelden 

Hieronder volgen enkele korte voorbeelden van fictieve personen. De voorbeelden geven een 

idee om welke stromen in de sociale zekerheid het in dit onderzoek gaat en hoe die terug te 

vinden zijn in de resultaten. 

Voorbeeld: Jan 

Jan is 49 jaar oud en heeft al vanaf zijn geboorte een handicap waardoor hij in de Wajong 

terecht is gekomen. Jan vind een baan op de administratie van een groot verzekeringskantoor. 

Op een bepaald moment wordt hij ziek en is hij ruim een maand uitgeschakeld. Jans werkgever 

maakt gebruik van de No-Risk polis voor mensen met een Wajong-uitkering en meldt Jan aan 

voor een Ziektewetuitkering. Na een korte periode in de Ziektewet hervat Jan het werk op 

kantoor. 

Jan zien we terug in tabel 1 onder de personen die een traject met WW, ZW of WIA/WAO 

starten vanuit de Wajong. In tabel 2 zijn meer bijzonderheden van Jans traject te vinden. Jans 

traject valt in de categorie trajecten met eerst een ziektewetuitkering, omdat hij slechts kort 

uitgeschakeld is en daarna zijn werk hervat is er in dit traject alleen sprake van een 

ziektewetuitkering. In tabel 3 zien we Jan niet terug aangezien hij geen WW-uitkering 

ontvangt. In tabel 4 komt Jan terecht in de categorie met een uitkeringsduur van een maand. 

Ook in stroomdiagrammen 1 en 2 zien we Jans traject. 

Voorbeeld: Mariet 

Mariet is 31 jaar oud en heeft psychische problemen ten gevolge van een burn-out. Daardoor 

heeft zij moeite om weer aan het werk te komen. Zij wordt geïndiceerd voor de Wsw met 

advies begeleid werken. Via de Wsw wordt zij aan een tijdelijke baan geholpen bij de 

plaatselijke bibliotheek. Het tijdelijke contract van Mariet loopt af en er is niet direct een 

nieuwe baan voor haar beschikbaar. Zij heeft echter voldoende arbeidsverleden opgebouwd 

om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Ook Mariet wordt ziek en is ruim een maand 

uitgeschakeld en meldt dit aan het UWV. Zij komt tijdelijk in de Ziektewet. 



 

Stromen in de sociale zekerheid  18 

Mariet zien we terug in tabel 1 onder de personen die een traject met WW, ZW of WIA/WAO 

starten vanuit de Wsw met advies begeleid werk. In tabel 2 zijn meer bijzonderheden van 

Mariets traject te vinden. Haar traject valt in de categorie trajecten met eerst een 

WW-uitkering. Omdat zij ziek wordt in de periode van haar WW-uitkering is er vervolgens 

sprake van een Ziektewetuitkering. We zien haar traject terug in de categorie met eerst een 

WW-uitkering en vervolgens een Ziektewetuitkering. In zowel tabel 3 als tabel 4 zien we Mariet 

terug aangezien zij zowel een WW-uitkering als een Ziektewetuitkering ontvangt. Ook in 

stroomdiagrammen 1 en 3 zien we Mariets traject. 

Voorbeeld: Piet 

Piet is 54 jaar oud en heeft zijn baan in de bouw verloren. Na een tijdje een WW-uitkering te 

hebben gehad is hij in de bijstand terecht gekomen. Via een gemeentelijk re-integratietraject 

wordt Piet aan het werk geholpen. Hij gaat aan de slag bij een transportbedrijf en na een 

proeftijd wordt zijn tijdelijke dienstverband omgezet in een vast contract. Maar Piets rug is 

door het jarenlange werk in de bouw versleten en op een gegeven moment raakt hij thuis 

zodanig geblesseerd dat hij zijn werk niet meer kan hervatten. Zijn werkgever probeert Piet 

weer aan het werk te krijgen, maar dat lukt niet. Men betaalt 2 jaar lang het loon door, daarna 

komt Piet in de WIA terecht. 

Piet zien we terug in tabel 1 onder de personen die een traject met WW, ZW of WIA/WAO 

starten vanuit de bijstand. In tabel 2 valt Piets traject in de categorie trajecten met WIA/WAO 

zonder dat daaraan voorafgaand sprake was van een ziektewetuitkering. In tabellen 3 en 4 zien 

we Piet niet terug aangezien hij geen WW- of ziektewetuitkering ontvangt. Piets traject is 

opgenomen in stroomdiagrammen 1 en 7. 

Voorbeeld: Miriam 

Miriam is 42 jaar en is op haar 14e gehandicapt geraakt ten gevolge van een ongeluk. Daardoor 

zit zij in de Wajong. Zij is geïndiceerd voor de Wsw maar heeft geen advies begeleid werken. 

Miriam gaat in de sociale werkplaats aan de slag. Het werk bevalt haar niet en Miriam 

functioneert niet naar verwachting. Zij komt herhaaldelijk niet opdagen. Na korte tijd staat zij 

daardoor weer op straat. Omdat Miriam onvoldoende arbeidsverleden heeft opgebouwd, komt 

zij niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ze valt terug op haar Wajong-uitkering. 

Miriam zien we in tabel 1 terug onder de personen die geen traject met WW, ZW of WIA/WAO 

starten. Ook in tabel 2 komt haar traject in die categorie terecht. In tabellen 3 en 4 zien we 

Miriam niet terug aangezien zij geen WW- of ziektewetuitkering ontvangt. Miriams traject is 

opgenomen in stroomdiagrammen 1 en 6. 
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4.2 Tabellen 
 

 

Tabel 1

Totaal Wajong Wsw  advies 

begeleid w erk

Overige Wsw  

indicaties

Wajong en 

Wsw  advies 

begeleid w erk3)

Wajong en 

overige Wsw  

indicaties4)

Bijstand

Persoon met een gestarte baan in 2006-20081) 183 060 18 840 8 120 8 420 2 350 4 040 141 290

Persoon start traject met WW, ZW of WIA/WAO in 2006-20082) 36 790 1 600 1 330 1 200  110  150 32 400

Persoon start geen traject met WW, ZW of WIA/WAO in 2006-2008 146 270 17 240 6 790 7 220 2 240 3 890 108 890

1) Als een persoon meerdere keren een baan start in de periode 2006-2008 (vanuit Wajong, Wsw  of bijstand), dan w ordt deze persoon maar één keer geteld.

2) Als een persoon meerdere gestarte banen heeft en één daarvan leidt tot een traject met WW, ZW of WIA/WAO, dan w ordt deze persoon hiertoe gerekend.

3) Het betreft personen met samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie met advies begeleid w erken.

4) Het betreft personen met samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie maar geen advies begeleid w erken.

Personen (tot 65 jaar oud in december 2010) met een gestarte baan in de periode van februari 2006 tot en met december 2008 vanuit een Wajong-uitkering, Wsw-

indicatie of bijstandsuitkering
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Tabel 2

Totaal Wajong Wsw  advies 

begeleid w erk

Overige Wsw  

indicaties

Wajong en 

Wsw  advies 

begeleid w erk4)

Wajong en 

overige Wsw  

indicaties5)

Bijstand

Gestarte baan in 2006-20081) 260 370 29 470 10 240 10 610 2 980 5 070 202 010

Gestarte baan met traject met WW, ZW of WIA/WAO2) 39 500 1 820 1 470 1 310  110  160 34 620

Traject met eerst een WW-uitkering 15 840  220  460  350  20  10 14 770

w .v.

alleen een WW-uitkering in 2006-2008 14 570  200  390  310  20  10 13 640

WW-uitkering met daarna start van een Ziektew etuitkering in 2006-20083) 1 150  20  60  30  0  0 1 030

WW-uitkering met daarna start van een Ziektew etuitkering in 2006-20083) en daarna 

instroom in de WIA/WAO in 2008-20103)

 120  0  10  10  0  0  100

Traject met eerst een Ziektew etuitkering in 2006-2008 22 800 1 520  780  660  90  130 19 630

w .v.

alleen een Ziektew etuitkering in 2006-2008 20 010 1 480  600  530  90  120 17 190

Ziektew etuitkering in 2006-2008 met daarna instroom in de WIA/WAO in 2008-20103) 1 020  20  100  80  0  0  820

Ziektew etuitkering met daarna start van een WW-uitkering in 2006-20083) 1 770  20  80  50  0  0 1 620

Traject met alleen WIA/WAO in 2008-2010  870  80  230  300  10  20  230

Gestarte baan geen traject met WW, ZW of WIA/WAO2) 220 870 27 650 8 760 9 300 2 870 4 910 167 380

1) Alle gestarte banen van een persoon in de periode 2006-2008 tellen mee (vanuit Wajong, Wsw  of bijstand)

2) Bij elke gestarte baan hoort w el/geen traject

3) Uitkeringen kunnen gelijktijdig lopen.

4) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie met advies begeleid w erken.

5) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie maar geen advies begeleid w erken.

Gestarte banen van personen (tot 65 jaar oud in december 2010) vanuit een Wajong-uitkering, Wsw-indicatie of bijstandsuitkering in de periode van februari 2006 tot en met 

december 2008
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Tabel 3

Uitkeringsrecht en -duur van een WW-uitkering in trajecten die starten in de periode van februari 2006 tot en met december 2008

Totaal Wajong Wsw  advies 

begeleid w erk

Overige Wsw  

indicaties

Wajong en 

Wsw  advies 

begeleid w erk4)

Wajong en 

overige Wsw  

indicaties5)

Bijstand

Traject met een WW-uitkering in 2006-20081) 17 610  240  540  400  20  20 16 390

Uitkeringsrecht WW2)

1 maand  130  0  10  0  0  0  110

2 maanden  520  10  10  10  0  0  480

3 maanden 10 000  90  170  150  0  10 9 590

4 - 6 maanden 1 750  50  50  40  0  0 1 600

7 - 12 maanden 1 520  40  60  40  10  0 1 370

Meer dan 1 jaar 3 240  30  230  150  0  0 2 830

Onbekend  450  10  30  10  0  0  400

Uitkeringsduur WW (in 2006-2010)3)

1 maand 1 770  50  60  50  0  0 1 610

2 maanden 1 910  30  50  40  0  0 1 780

3 maanden 8 860  70  180  150  0  10 8 460

4 - 6 maanden 2 250  50  90  60  0  0 2 040

7 - 12 maanden 1 370  20  80  40  0  0 1 220

Meer dan 1 jaar 1 460  10  90  70  0  0 1 290

Onbekend  0  0  0  0  0  0  0

1) Alle trajecten met WW uit tabel 2.

2) Het uitkeringsrecht geeft aan hoeveel maanden een persoon recht heeft op WW.

3) Het betreft de uitkeringsduur tot het einde van de w aarnemingsperiode (ultimo 2010). De uitkering hoeft niet te zijn beëindigd.

4) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie met advies begeleid w erken.

5) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie maar geen advies begeleid w erken.
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Tabel 4

Uitkeringsduur van een Ziektewetuitkering in trajecten die starten in de periode van februari 2006 tot en met december 2008

Totaal Wajong Wsw  advies 

begeleid w erk

Overige Wsw  

indicaties

Wajong en 

Wsw  advies 

begeleid w erk3)

Wajong en 

overige Wsw  

indicaties4)

Bijstand

Traject met een Ziektewetuitkering in 2006-20081) 24 070 1 540  860  700  90  130 20 760

Uitkeringsduur Ziektewet (in 2006-2010)2)

1 maand 10 680  830  340  260  40  60 9 170

2 maanden 4 570  320  120  90  20  20 4 000

3 maanden 2 050  140  80  60  10  10 1 760

4 - 6 maanden 2 500  110  70  100  10  10 2 200

7 - 12 maanden 1 450  60  80  70  10  10 1 240

13 - 18 maanden  940  30  70  50  10  10  770

19 maanden of langer 1 870  60  100  80  0  10 1 620

Onbekend  0  0  0  0  0  0  0

1) Alle trajecten met ziektew etuitkering uit tabel 2.

2) Het betreft de uitkeringsduur tot het einde van de w aarnemingsperiode (ultimo 2010).

3) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie met advies begeleid w erken.

4) Het betreft personen met een samenloop van een Wajong-uitkering en een Wsw -indicatie maar geen advies begeleid w erken.
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4.3 Stroomdiagrammen 
Stroomdiagram 1. Totale onderzoekspopulatie 

 

Stroomdiagram 2. Wajong-populatie 
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Stroomdiagram 3. Wsw-populatie met geldige indicatie met advies begeleid werk 

 

Stroomdiagram 4. Wsw-populatie met geldige indicatie zonder advies begeleid werk 
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Stroomdiagram 5. Populatie met Wajong in combinatie met geldige Wsw-indicatie met 

advies begeleid werk 

 

Stroomdiagram 6. Populatie met Wajong in combinatie met geldige Wsw-indicatie zonder 

advies begeleid werk 
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Stroomdiagram 7. Bijstand-populatie 

 



 

Stromen in de sociale zekerheid  27 

Centrum voor Beleidsstatistiek 

Het CBS verzamelt gegevens bij personen, bedrijven en instellingen om deze daarna te 

verwerken tot statistische informatie over groepen mensen, bedrijven en hun omgeving. De 

resultaten stelt het CBS voor iedereen beschikbaar. Voor sommige vragen is deze informatie, 

die beschikbaar wordt gesteld via de CBS-website www.cbs.nl, echter niet toereikend. In dat 

geval kunnen externe partijen zich wenden tot het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB). 

Het CBS-CvB bepaalt in nauw overleg met de klant welke informatie in welke vorm 

beschikbaar en nuttig is voor het beantwoorden van de vraag. Daarna voert het CBS-CvB het 

onderzoek uit en beschrijft de resultaten in een rapport of maatwerkpublicatie. Alle uitkomsten 

en publicaties worden openbaar gemaakt en zijn te vinden op de website van het CBS-CvB 

(www.cbs.nl/cvb). 

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan CBS-CvB onder vermelding van het 

referentienummer 12006. Ons e-mailadres is cvb@cbs.nl.  

 

http://www.cbs.nl/cvb
mailto:cvb@cbs.nl

