
Richtlijnen 
Statistiek Re-integratie door Gemeenten 

(SRG) 2014 

Vanaf de verslagperiode januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofddirectie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken 

Postbus 24500, 2490 HA DEN HAAG 

 

 

Den Haag, december 2013 



Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 

 



Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 1 

Colofon 

Samenstelling 

Hoofddirectie Sociaaleconomische en 

Ruimtelijke Statistieken (SER) 

Sector Demografische en 

Sociaaleconomische Statistieken 

(SES) 

 

 

Bezoekersadres 

CBS Den Haag 

Henri Faasdreef 312 

2492 JP Den Haag 

Telefoon (088) 570 70 70 

 

Postadres 

Postbus 24500 

2490 HA Den Haag 

 

Bezoekersadres 

CBS Heerlen 

CBS-weg 11 

6412 EX Heerlen 

Telefoon (088) 570 70 70 

 

Postadres 

Postbus 4481 

6401 CZ Heerlen 

 

© Centraal Bureau voor de Statistiek,  

Den Haag/Heerlen 2013 

Bronvermelding is verplicht. 

Verveelvoudiging voor eigen gebruik 

of intern gebruik is toegestaan. 

 

Informatie 

 

Internet: www.cbs.nl/sz 

  

Inhoud 

1. Inleiding 3 

2. Algemene toelichting 4 

2.1 Lijst van afkortingen 4 

2.2 Begrippenlijst 4 

2.3 Populatie-afbakening 6 

2.4 Aanlevering 7 

3. Overzicht kenmerken SRG 9 

4. Toelichting SRG per kenmerk 11 

5. Praktijkvoorbeelden 18 

6. Aanlevering en verwerking 20 

7. Technische gegevensbeschrijving 22 

Bijlage 1 Kwaliteitseisen 24 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 Centraal Bureau voor de Statistiek 



 

Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 

 
2 



 

Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 

 
3 

1. Inleiding 
Vanaf 1 januari 2005 voert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de Statistiek Re-integratie 
door Gemeenten (SRG) uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW). De SRG wordt halfjaarlijks waargenomen, bij alle gemeenten in Nederland. De SRG bevat 
informatie over door gemeenten ingezette re-integratievoorzieningen. 
 
In deze richtlijnen staan de regels voor het verstrekken van gegevens voor de halfjaarlijkse SRG. 
Deze zijn bedoeld voor alle gemeenten en de softwareleveranciers, die software leveren aan de 
gemeenten om de statistiekgegevens te registreren en te exporteren. In de richtlijnen is zo eenduidig 
mogelijk aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden en aan welke voorwaarden de 
aanlevering moet voldoen om een goede verwerking mogelijk te maken. Gemeenten blijven altijd 
opdrachtgever van de softwareleveranciers. 
 

Per 1 januari 2014 zijn er kleine wijzigingen in de SRG doorgevoerd. Vanaf 2014 wordt in plaats van 
de re-integratiepositie, de positie op de participatieladder uitgevraagd. Ook is de indeling van het 
kenmerk “reden beëindiging voorziening” gewijzigd. De nieuwe situatie geldt vanaf de aanlevering 
over de eerste helft van 2014, die vanaf 1 juli 2014 door gemeenten wordt aangeleverd aan het CBS. 
 
SZW kan, in het kader van de Regeling participatiebudget, de maandelijkse bevoorschotting van het 
participatiebudget aan gemeenten tijdelijk opschorten wanneer de levering van statistiekgegevens vier 
weken na afloop van de verslagperiode niet zijn ontvangen of niet volledig zijn. Als de levering niet 
aan de richtlijnen en de daarbij behorende xsd voldoet wordt dit ook beschouwd als niet leveren. 
 
De aanlevering van statistische gegevens voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten aan het 
CBS is verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de Regeling statistiek WWB, BBZ, IOAW en IOAZ 
van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (artikel 5). De met deze regeling 
voorgeschreven gegevenslevering heeft betrekking op de informatiebehoefte van SZW. De inhoud 
van de totale uitvraag, dus zowel die vanuit SZW als vanuit het CBS, wordt gepubliceerd in de door de 
directeur-generaal van de statistiek af te kondigen Richtlijnen voor de Statistiek Re-integratie door 
Gemeenten. 

Leeswijzer 

In de algemene toelichting (hoofdstuk 2) is omschreven, hoe de selectie van de aan te leveren 
gegevens gemaakt moet worden. In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van de aan te leveren 
informatie. In hoofdstuk 4 worden de definities van de aan te leveren informatie gegeven. In hoofdstuk 
5 worden een aantal praktijkvoorbeelden gegeven. In hoofdstuk 6 wordt beschreven aan welke eisen 
de aangeleverde gegevens moeten voldoen en in hoofdstuk 7 staat een technische beschrijving van 
alle kenmerken. 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken en de re-integratiestatistiek vindt u op de website van 
het CBS, onder www.cbs.nl/sz. Behalve informatie per statistiek, waaronder richtlijnen en 
nieuwsbrieven, heeft u hier ook de mogelijkheid de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ te raadplegen. Mocht 
u de gewenste informatie hier niet aantreffen dan kunt u gebruik maken van het ‘Contactformulier SZ’. 
Uw vraag wordt vervolgens binnen een week beantwoord. 

Statistische informatie  

Voor landelijke cijfers over bijstand en re-integratie kunt u ‘StatLine’ raadplegen (http://statline.cbs.nl), 
de elektronische databank van het CBS. Met het zoekwoord ‘SRG’ komt u bij de gegevens terecht. 
Lukt het u niet de gezochte informatie te vinden, dan kunt u via de website contact opnemen met de 
infoservice. Ook telefonisch contact is mogelijk op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is 088 570 70 70. 
 

http://www.cbs.nl/sz
http://statline.cbs.nl/
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2. Algemene toelichting 
 

Deze toelichting is bedoeld om een tijdige, volledige en kwalitatief goede aanlevering van de 
gegevens voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten aan het CBS te waarborgen. In dit 
hoofdstuk wordt de populatie-afbakening gegeven. In paragraaf 2.1 en 2.2 wordt eerst nog een aantal 
afkortingen en begrippen nader gedefinieerd.  
 
Samen met de toelichting per kenmerk (hoofdstuk 4) ontstaat hiermee een geüniformeerd en 
gestandaardiseerd begrippenkader ten behoeve van de aanlevering van de SRG.  

2.1 Lijst van afkortingen 
 
ANW Algemene nabestaandenwet 
BSN Burgerservicenummer 
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
GBA Gemeentelijke basisadministratie 
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 
RIB Re-integratiebureau 
SRG Statistiek Re-integratie door Gemeenten 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
WIW/ID-baan Wet inschakeling werklozen/In- en doorstroombaan 
WSW Wet sociale werkvoorziening 
WWB Wet werk en bijstand 
XML Extensible Markup Language 
XSD XML Schema Definitietaal 
 
 
De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te genereren van de re-integratieactiviteiten die 
door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet. De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gebruikt de informatie uit de SRG om de Tweede Kamer te informeren over het 
bereik en de resultaten van de re-integratie. Daarnaast wordt een aantal gemeentelijke kerncijfers 
ontleend aan de SRG, die in de zogenoemde ‘kernkaart’ door SZW openbaar worden gemaakt 
(www.kernkaart.nl). 
  
Informatie over de aard en inhoud van de voorzieningen die worden ingezet, is voor verantwoording 
aan de Tweede Kamer meestal niet noodzakelijk en wordt daarom ook niet voor de SRG uitgevraagd, 
uitgezonderd de specifieke informatie over de inzet van loonkostensubsidies en WIW/ID-banen, 
waarover de minister wel geïnformeerd dient te blijven. Ook participatieplaatsen worden als specifieke 
voorziening uitgevraagd. 
 
 

2.2 Begrippenlijst 
Begindatum positie op de participatieladder 
Datum waarop de positie op de participatieladder is bepaald. Als er voor iemand een voorgaande 
positie op de participatieladder bekend is zal deze begindatum tevens als einddatum van de 
voorgaande positie gelden. 
 
Begindatum voorziening 
Datum waarop de re-integratievoorziening daadwerkelijk is gestart. 
 

http://www.kernkaart.nl/
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Berichtgever 
De gemeente die zorgt voor de aanlevering van de gegevens. Vaak zal het om een centrumgemeente 
gaan. 
 
Einddatum voorziening 
De einddatum van de voorziening is de laatste dag waarop de ingezette voorziening van toepassing 
was. 
 
Loonkostensubsidie 
De loonkostensubsidie is een subsidie die een werkgever krijgt als ondersteuning om een 
bijstandsgerechtigde in dienst te nemen. Er is bij een loonkostensubsidie dus sprake van een regulier 
arbeidscontract voor de bijstandsgerechtigde bij de werkgever. Het is eventueel mogelijk dat een 
loonkostensubsidie wordt ingezet voor een niet-uitkeringsgerechtigde. WIW/ID-banen vallen niet onder 
loonkostensubsidies. 
 
Participatieladder 
De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand meedoet 
in de samenleving. 
 
Participatieplaats 
Participatieplaatsen betreffen een specifieke vorm van het werken met behoud van uitkering, waarbij 
additionele werkzaamheden onbeloond en in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. De Wet 
Participatieplaatsen en de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) vormen het kader waaraan de 
participatieplaatsen moeten voldoen.  
 
Re-integratievoorziening 
Een re-integratievoorziening is een activiteit die door een gemeente wordt ingezet nadat de 
gemeenten heeft vastgesteld dat de cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling 
bemoeilijkt: er is een afstand tot de arbeidsmarkt. De voorziening is er op gericht de afstand tot de 
arbeidsmarkt van een individuele cliënt te verkleinen, waarbij het lange termijn doel altijd 
arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeenten zelf wordt 
uitgevoerd of ingekocht. 
 
Voorafgaand aan de voorziening moet de belemmering van de cliënt zijn vastgesteld, hetzij via een 
formeel diagnose-instrument, hetzij na oordeel van een consulent. Mede op basis hiervan wordt ook 
de positie op de participatieladder van een cliënt vastgesteld. Een voorziening is dus altijd herleidbaar 
tot de individuele persoon voor wie ze worden ingezet. 
 
Categoriale voorzieningen kunnen dus niet in de SRG aangeleverd worden als re-
integratievoorziening. 
Een categoriale voorziening wordt immers aan alle cliënten aangeboden, zonder toets op noodzaak of 
vaststelling van een belemmering. 
 
Ook gesprekken door de gemeente in het kader van de uitkering en/of handhaving behoren tot de 
reguliere werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de (bijstand)wet en worden dan ook niet 
als een re-integratievoorziening aangemerkt. 
 
Verslagperiode 
De verslagperiode is het halfjaar waarover gegevens worden geleverd. Deze periode is ófwel gelijk 
aan de periode 1 januari t/m 30 juni, ófwel gelijk aan de periode 1 juli t/m 31 december. 
 

WIW/ID-baan 
WIW/ID-banen betreffen ‘oude’ gesubsidieerde arbeid. In-en-Doorstroombanen (ID-banen, de oude 
Melkertbanen) zijn gesubsidieerde arbeidsplaatsen op basis van het Besluit In- en Doorstroombanen. 
Instroom in de regeling is per 1 januari 2004 niet meer mogelijk, en de regeling wordt decentraal 
afgebouwd. Hetzelfde geldt voor de WIW-banen (werkervaringsplaatsen voor langdurig werkelozen, 
op basis van het besluit Werk inschakeling Werkzoekenden), waarvoor ook per 1 januari 2004 geen 
instroom meer mogelijk is. 
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2.3 Populatie-afbakening 
 
De SRG dient vanaf 2013 per persoon informatie op te leveren over individuele re-
integratievoorzieningen. Per ingezette voorziening wordt informatie aangeleverd over: 

 De inzet van een re-integratievoorziening, waarbij de inzet van loonkostensubsidies, (oude) 
WIW/ID-banen en participatieplaatsen onderscheiden wordt. 

 Het moment waarop een re-integratievoorziening aanvangt (de begindatum van een 
voorziening). 

 Het moment waarop een re-integratievoorziening is beëindigd (de einddatum van de 
voorziening).  

 De reden van beëindiging van de voorziening. 

 De positie op de participatieladder van de persoon, met de datum vanaf wanneer deze 
waarde geldt (de datum waarop de waarde van de positie op de participatieladder is bepaald). 
Een einddatum hoeft niet te worden aangeleverd, omdat uit de nieuwe begindatum van de 
nieuwe positie op de participatieladder blijkt tot wanneer de ‘oude’ waarde geldig was. 

 
De opzet van de statistiek is daarom als volgt:  

 De informatielevering over een persoon gaat van start zodra er voor deze persoon actief een 
re-integratievoorziening begint. 

 Voor de SRG wordt de begindatum van de re-integratievoorziening vastgelegd. 

 Per voorziening wordt aangegeven of er sprake is van een loonkostensubsidie, WIW/ID-baan 
(oude gesubsidieerde arbeid), participatieplaats of overige voorziening. 

 Wanneer een voorziening voor een persoon wordt beëindigd, wordt voor SRG een einddatum 
vastgelegd.  

 Op het moment dat een voorziening wordt gestart, wordt in de SRG de positie op de 
participatieladder van de persoon vastgelegd. In de loop van een voorziening kan deze positie 
veranderen. Daarom wordt de positie op de participatieladder als persoonskenmerk 
geregistreerd, met de datum waarop de waarde is bepaald. Wanneer de positie op de 
participatieladder wijzigt (bijvoorbeeld na het succesvol doorlopen van een voorziening), wordt 
de nieuwe positie ook weer vastgelegd met de begindatum waarop de waarde geldig werd. 
Deze begindatum geldt dan meteen als einddatum voor de oude positie op de 
participatieladder. In hoofdstuk 4 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de registratie 
en aanlevering van de positie op de participatieladder. 

 
Omschrijving populatie 
Informatie wordt aangeleverd over de personen, van 15 tot de AOW-gerechtigde leeftijd, voor wie de 
gemeenten de re-integratie verzorgen en voor wie op enig moment in de verslagperiode een 
voorziening loopt. Dit betreft: 

1) Personen met een uitkering krachtens de WWB, BBZ, IOAW of IOAZ waarvoor met het oog 
op re-integratie een voorziening is ingezet. 

2) Personen zonder uitkering of met een ANW-uitkering die aan de gemeente kenbaar hebben 
gemaakt voor re-integratie in aanmerking te willen komen en voor wie vervolgens een re-
integratievoorziening is ingezet.  

3) Personen die gebruik maken van een door de gemeente verstrekte loonkostensubsidie om te 
werken en WIW/ID-banen. Ook kan het gaan om personen die een participatieplaats 
vervullen. 

4) Personen die tot de re-integratiedoelgroep van het UWV behoren, maar voor wie een re-
integratievoorziening door de gemeente is ingezet. 

 
De gemeente die de ingezette voorzieningen voor een persoon bekostigt, is verantwoordelijk voor de 
aanlevering van de SRG-informatie. Doorgaans zal dit de woongemeente zijn, maar dit kan ook een 
niet-woongemeente zijn. 
 
Welke informatie? 
Er wordt voor elke cliënt, voor wie ten minste één voorziening is gestart in de verslagperiode, per 
voorziening informatie aangeleverd. Dit betekent dat er per persoon informatie over meerdere 
voorzieningen kan worden aangeleverd. In de SRG wordt onderscheid gemaakt tussen de 
loonkostensubsidie, WIW/ID-baan (oude gesubsidieerde arbeid), participatieplaats en overige 
voorzieningen. De positie op de participatieladder van de persoon moet ook worden aangeleverd, met 



 

Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 

 
7 

de corresponderende begindatum waarop die bepaald is. Wanneer de positie op de participatieladder 
wijzigt, moet de nieuwe waarde ook weer met de begindatum worden aangeleverd. Dat betekent dat 
er per periode meerdere waarden van de positie op de participatieladder kunnen worden aangeleverd. 
Wijzigingen in de positie op de participatieladder worden alleen aangeleverd voor de periode dat er 
ten minste één lopende voorziening is. 
 

Afbakening populatie 
Halfjaarlijks worden gegevens aangeleverd over:  

 Alle personen uit de gemeentelijke doelgroep voor wie in de verslagperiode op enig moment een 
re-integratievoorziening is ingezet.  

 
Na afloop van een halfjaar (verslagperiode) wordt informatie aangeleverd met toepassing van twee 
selectiecriteria. Het eerste criterium selecteert alle voorzieningen die lopend zijn in de verslagperiode 
en eindigen in of na de verslagperiode: 
 

selectie 1. startdatum voorziening ligt vóór of in de verslagperiode 
EN 

einddatum voorziening ligt in de verslagperiode óf is nog onbekend 
    

 
Het tweede criterium selecteert voorzieningen die voor de verslagperiode zijn beëindigd, maar 
waarvan de einddatum pas is ingevoerd in de verslagperiode, bijvoorbeeld door administratieve 
vertraging: 

 
selectie 2. einddatum voorziening ligt vóór de verslagperiode  

   EN 
einddatum voorziening is ingevuld in de verslagperiode. 

 
Het moment waarop de einddatum voorziening ingevoerd of aangepast is, wordt per voorziening 
bijgehouden. Deze wijzigingsdatum zou automatisch gelijk moeten worden gemaakt aan de 
systeemdatum, op het moment dat de einddatum voorziening wordt ingevuld. Het is belangrijk dat 
softwareleveranciers deze selectie opnemen in de software, zodat voorkomen wordt dat informatie 
ontbreekt als gevolg van administratieve vertraging. 
 
 

2.4 Aanlevering 
Gegevens over een re-integratievoorziening worden aangeleverd als voor het eerst aan minstens één 
van de selecties 1 en 2 (zie: ‘Afbakening populatie’, pagina 7) wordt voldaan. 
 
Niet aanleveren aan het CBS 
Voorzieningen die niet (meer) voldoen aan selectie 1 of 2 (zie: ‘Afbakening populatie, pagina 7) 
worden niet aangeleverd aan het CBS. 
 
Aanleveren aan het CBS 
Met selectiecriterium 2 wordt niet bedoeld dat voorzieningen geselecteerd moeten worden waarbij 
alleen de einddatum van de voorziening is ingevuld. Uitgangspunt is dat er eerst een begindatum 
ingevuld is voordat een einddatum kan worden ingevuld. Met dit uitgangspunt is alleen de einddatum 
van de voorziening bij selectiecriterium 2 bepalend voor het wel of niet aanleveren aan het CBS. Alle 
kenmerken zijn dan gevuld. Het opnemen van dit selectiecriterium is de enige echte garantie dat 
administratieve vertraagde registratie alsnog in een latere levering wordt aangeleverd aan het CBS.  
 
De einddatum van een voorziening wordt pas ingevuld wanneer de voorziening volgens de gemeente 
daadwerkelijk is afgesloten. Dit besluit zou achteraf kunnen worden herzien. In dat geval moet een 
nieuwe voorziening met een nieuwe begindatum worden geregistreerd. Het is niet mogelijk om 
afgesloten voorzieningen opnieuw te openen.  
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Tijdige en volledige aanlevering 
Het CBS heeft met SZW afspraken gemaakt over de tijdigheid en volledigheid van de SRG-
bestanden. Om op tijd beleidsinformatie samen te kunnen stellen is het noodzakelijk dat gemeenten 
tijdig een bestand aanleveren dat aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1. Het bestand een xml-bestand 
2. Het bestand voldoet aan de richtlijnen en de bijbehorende xsd 
3. Het bestand sluit aan bij de vorige verslagperiode 
4. Het bestand bevat geen fouten uit de lijst in bijlage 1 

In 2014 zal aan gemeenten worden aangegeven wanneer een bestand niet aan bovenstaande eisen 
voldoet en zullen afspraken worden gemaakt om tot een goed bestand te komen. 
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3. Overzicht kenmerken SRG 
 
Hieronder staan de kenmerken in het aan te leveren SRG-bestand beschreven. Bij ieder kenmerk 
wordt het bereik aangegeven waaraan een waarde van het desbetreffende kenmerk moet voldoen, 
indien over het kenmerk informatie is opgenomen in het XML-bestand. Het CBS controleert of de 
aangeleverde kenmerken binnen het geldige waardenbereik liggen. Daarnaast voert het CBS 
verschillende controles uit na ontvangst van het SRG-bestand. Een overzicht van een aantal van deze 
controles is te vinden op de website www.cbs.nl/sz. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
Let op:  Met [ab] wordt bedoeld: 2 tekstwaarden 
 Met [12] wordt bedoeld: 2 numerieke waarden 

Met ab wordt bedoeld: exact de letters ‘ab’ 
 Met 12 wordt bedoeld: exact de waarde ‘12’ 
 Met [jjjj] wordt bedoeld: een jaartalaanduiding 

Met [p] wordt bedoeld: een numerieke aanduiding voor de verslagperiode: het eerste (1) of 
tweede (2) halfjaar 

 Met [jjjjmmdd] wordt bedoeld: een datumaanduiding waarbij de eerste 4 posities het jaar  
 aanduiden, de 5

e
 en 6

e
 positie de maand, en de 7

e
 en 8

e
 posities de dag van de maand. 

 
GEGEVENS LEVERING  
  
 

1 STATISTIEKJAAR    [jjjj] 
 
2 STATISTIEKPERIODE    [p] 
 
3 STATISTIEKCODE 
 Statistiek Re-integratie door Gemeenten  10 
 
4 NAAM SOFTWAREPAKKET  
 RMW (WiGo4it)  rmw 
 CiVision Werk (Getronics Pink Roccade)  cwk 
 Compas (Emergo Systems)  com 
 Stratech-CVS (Stratech)  cvs 
 EBB Trajecten (Horlings & Eerbeek)  ebb 
 GWS4All (Centric)  gws 
 Imwin (Solviteers)  imw 
 Iw3 (Solviteers)  iw3 
 SZWnet (Planconsult)  pla 
 Eigen pakket van de gemeente  eig 
 Ander pakket  and 
  
 
5 RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET  [abcdefghijkl] 
 
6 GEMEENTECODE    [1234]  
 CBS-gemeentecode 

 
7 BERICHTGEVERCODE    [1234]  
  
GEGEVENS PERSOON 
 
8 BURGERSERVICENUMMER    [123456789] 
 
9 GEBOORTEDATUM    [jjjjmmdd] 
 
10 GESLACHT 
 Man  1 
 Vrouw  2 

http://www.cbs.nl/sz
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11 POSITIE OP DE PARTICIPATIELADDER 
 Geïsoleerd  1 
 Sociale contacten buitenshuis  2 
 Deelname georganiseerde activiteiten  3 
 Onbetaald werk  4 
 Betaald werk met ondersteuning  5 
 Betaald werk zonder ondersteuning  6 
 
12 BEGINDATUM POSITIE OP DE PARTICIPATIELADDER   [jjjjmmdd] 
 
GEGEVENS VOORZIENING (invullen voor alle voorzieningen van deze persoon) 
 
13 REGISTRATIENUMMER VOORZIENING    [abcdefghijklmno] 
 
14 TYPE VOORZIENING 
 Loonkostensubsidie  1 
 WIW/ID-baan  2 
 Participatieplaats  3 
 Overige  4 
 
15 BEGINDATUM VOORZIENING    [jjjjmmdd] 
 
16 EINDDATUM VOORZIENING    [jjjjmmdd] 
 
17 REDEN EINDE VOORZIENING 
 Voorziening is volledig afgerond  1 
 Voorziening is voortijdig beëindigd  2 
 Voorziening gestopt door verhuizen, overlijden, instroom in WSW, 
       detentie of zwangerschap  3 
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4. Toelichting SRG per kenmerk 
 
Hieronder worden de definities gegeven van de voor de SRG aan te leveren gegevens.  
 
GEGEVENS LEVERING  
 
Kenmerk 1 STATISTIEKJAAR 
 

   [jjjj] 
 

Ingevuld wordt het jaar waarop de berichtgeving betrekking heeft.  
 
 
Kenmerk 2 STATISTIEKPERIODE 
 

   [p] 
 

Ingevuld wordt het halfjaar waarop de berichtgeving betrekking heeft: 1 (eerste halfjaar, januari t/m 
juni) of 2 (tweede halfjaar, juli t/m december).  
 
 
Kenmerk 3 STATISTIEKCODE  
 

SRG   10 
 

U vult hier voor de Statistiek Re-integratie door Gemeenten altijd ‘10’ in. 
 
 
Kenmerk 4 NAAM SOFTWAREPAKKET 
 

RMW (WiGo4it)  rmw 
CiVision Werk (Getronics Pink Roccade)  cwk 
Compas (Emergo Systems)  com 
Stratech-CVS (Stratech)  cvs 
EBB Trajecten (Horlings & Eerbeek)  ebb 
GWS4All (Centric)  gws 
Imwin (Solviteers)  imw 
Iw3 (Solviteers)  iw3 
SZWnet (Planconsult)  pla 
Eigen pakket van de gemeente  eig 
Ander pakket  and 
 

Onder dit kenmerk wordt met een drieletterige afkorting het pakket aangegeven waarmee de 
gegevens voor deze statistiek zijn geregistreerd en waarmee het CBS-bestand is aangemaakt. 
Hieronder een overzicht van de mogelijke pakketten. Als u een ander softwarepakket dan hieronder 
vermeld gebruikt, vult u dan ‘and’ in. Deze namen kunnen aan verandering onderhevig zijn, een 
bijgewerkte lijst zal dan te vinden zijn bij de ‘Veelgestelde vragen’ op de website (zie hoofdstuk 5 voor 
meer informatie). 
 
 
Kenmerk 5 RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWAREPAKKET 
 

   [abcdefghijkl] 
 

Het versienummer van het softwarepakket waarmee u de gegevens registreert en waarmee het CBS-
bestand wordt aangemaakt. Dit veld wordt door de software meegegeven aan het CBS-bestand. 
 
 
Kenmerk 6 GEMEENTECODE 
 

   [1234] 
 

De 4-cijferige gemeentecode is gebaseerd op de CBS-codelijst Nederlandse Gemeenten en bevat de 
code van de gemeente die de re-integratievoorziening bekostigt en uitvoert dan wel uitbesteedt. 
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Kenmerk 7 BERICHTGEVERCODE 
 

   [1234] 
 

De berichtgever is de specifieke instantie die uitvoering geeft aan én de administratie voert voor één of 
meer wetten of regelingen waar de gemeente (eind)verantwoordelijk voor is. De berichtgevercode is 
een uniek nummer van vier cijfers dat door het CBS aan de berichtgever wordt verstrekt. 
 
 
GEGEVENS PERSOON 
 
Kenmerk 8 BURGERSERVICENUMMER (BSN) 
 

   [123456789] 
 

Het Burgerservicenummer (BSN) van de persoon die een re-integratievoorziening heeft. Het BSN 
moet voldoen aan de 11-proef. 
 

 
Kenmerk 9 GEBOORTEDATUM 
 

   [jjjjmmdd] 
 

De geboortedatum van de persoon die een re-integratievoorziening heeft. Uitgangspunt is het gebruik 
van de geboortedatum in overeenstemming met het GBA. Als de geboortedag niet bekend is wordt de 
16

e
 ingevuld. Stel dat de geboortedatum in maart 1975 valt en dat de dag onbekend is. In het 

statistiekbestand wordt kenmerk ‘geboortedatum’ dan gevuld met: 19750316. Als de geboortemaand 
en de geboortedag beide ontbreken, dan wordt 1 juli ingevuld. Stel dat het geboortejaar 1975 is en dat 
de overige gegevens ontbreken. In het statistiekbestand wordt kenmerk ‘geboortedatum’ dan gevuld 
met: 19750701 
 
 
Kenmerk 10 GESLACHT 
 

Man   1 
Vrouw  2 
 

Het geslacht van de persoon die een re-integratievoorziening heeft. 
 
 
Kenmerk 11 POSITIE OP DE PARTICPATIELADDER 

 

Geïsoleerd  1 
Sociale contacten buitenshuis  2 
Deelname georganiseerde activiteiten  3 
Onbetaald werk  4 
Betaald werk met ondersteuning  5 
Betaald werk zonder ondersteuning  6 
 

Bij kenmerk 11 wordt aangegeven wat de huidige positie op de participatieladder is van een persoon 
met een voorziening. Deze positie moet worden aangeleverd inclusief de ‘Begindatum positie op de 
participatieladder’ (kenmerk 12). Wanneer er een voorziening wordt ingezet voor een persoon, moet 
de positie op de participatieladder altijd bepaald zijn. Op enig moment is slechts één positie mogelijk. 
Er kan dus geen overlap of samenloop van twee of meer posities op de participatieladder zijn. Alle 
posities op de participatieladder van een persoon in de verslagperiode moeten worden aangeleverd. 
Deze worden beschouwd als opeenvolgende posities op de participatieladder. Er mogen geen 
verwachte eindposities worden aangeleverd. 
 
Opmerking: 
Het kan zijn dat een persoon meerdere behoeften heeft gericht op het verkleinen van de afstand tot de 
arbeidsmarkt, waardoor meerdere posities op de participatieladder van toepassing kunnen zijn op één 
persoon. Als deze posities een gelijke begindatum hebben dan moet worden gekozen voor de 
belangrijkste waarde. 
 

VAN DIT KENMERK KUNNEN MEERDERE WAARDEN WORDEN AANGELEVERD  
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Geïsoleerd 
Persoon heeft niet of nauwelijks contact met anderen dan huisgenoten EN de contacten buiten de 
huisgenoten beperken zich tot functionele contacten (winkelpersoneel, hulpverleners, buschauffeurs 
etc.) 
 
Sociale contacten buitenshuis 
Persoon heeft minimaal één keer per week fysiek contact met mensen die geen huisgenoten zijn EN 
die contacten vinden niet plaats in georganiseerd verband EN voert geen taken uit met 
verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) EN die contacten beperken zich niet 
alleen tot functioneel contact met winkelpersoneel, hulpverleners et cetera 
 
Deelname georganiseerde activiteiten 
Persoon neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband zoals verenigingen of opleidingen EN 
voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) EN neemt 
minimaal eens per week deel aan die activiteit waarbij hij/zij in fysiek contact komt met anderen 
 
Onbetaald werk 
Persoon doet onbetaald werk; dat wil zeggen: heeft geen arbeidscontract EN voert taken uit en heeft 
daarbij verantwoordelijkheden naar anderen EN heeft minimaal eens per week fysiek contact met 
anderen bij het uitvoeren van het onbetaalde werk. 
 
Betaald werk met ondersteuning 
Persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er en ontvangt daarbij ondersteuning, 
dat wil zeggen: maakt gebruik van gemeentelijke participatie-instrumenten OF ontvangt een 
aanvullende uitkering OF werkt in WSW-verband (intern, gedetacheerd of begeleid werken) OF volgt 
een reguliere opleiding met arbeidscomponent, onder het niveau van de startkwalificatie. 
 
Betaald werk zonder ondersteuning 
Persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er EN ontvangt geen aanvullende 
uitkering van gemeente of andere uitkeringsinstantie EN wordt niet door anderen dan leidinggevende 
of collega’s begeleid bij het uitvoeren van het werk EN maakt geen gebruik van WSW of gemeentelijke 
participatie-instrumenten. 
 
Kenmerk 12 BEGINDATUM POSITIE OP DE PARTICIPATIELADDER 

 

   [jjjjmmdd] 
 

Bij kenmerk 12 wordt aangegeven wat de begindatum is van de waarde van de positie op de 
participatieladder (kenmerk 11) van een persoon met een voorziening. Dit is normaal gesproken de 
datum waarop de waarde bepaald is, bijvoorbeeld bij de intake van een voorziening. Deze datum kan 
dus nooit in de toekomst liggen. Om de dynamiek in de posities op de participatieladder goed in beeld 
te kunnen brengen, is het belangrijk dat wijzigingen in de positie op de participatieladder in de SRG 
worden aangeleverd. Dat betekent dat, wanneer blijkt dat de positie is veranderd (tijdens het 
doorlopen van een voorziening), de nieuwe positie wordt vastgelegd, inclusief de begindatum van de 
nieuwe positie op de participatieladder. Een einddatum hoeft niet te worden aangeleverd, omdat uit de 
nieuwe begindatum van de nieuwe positie blijkt tot wanneer de ‘oude’ waarde geldig was. Er kunnen 
dus in één verslagperiode per persoon meerdere posities op de participatieladder met 
corresponderende begindatums worden aangeleverd. Deze worden behandeld als opeenvolgende 
posities: er kan immers geen overlap bestaan van posities op de participatieladder. Op enig moment 
kan iemand maar één waarde hebben. 
 
 

INVULLEN VOOR ALLE AANGELEVERDE WAARDEN VAN DE POSITIE OP DE 
PARTICIPATIELADDER VAN EEN PERSOON  
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GEGEVENS VOORZIENING 
 

 
Kenmerk 13 REGISTRATIENUMMER VOORZIENING 
 

   [abcdefghijklmno] 
 

De gemeente is vrij het registratienummer voorziening naar eigen inzicht samen te stellen, mits het 
aantal posities niet groter is dan 15 en het registratienummer rechts is uitgelijnd. Het toegekende 
nummer dient binnen de administratie uniek te zijn voor een voorziening van een persoon. Het 
nummer moet uniek zijn per voorziening per persoon, zodat het CBS in geval van een fout in een 
record op basis van het registratienummer die individuele voorziening kan terugleggen naar de 
gemeente. 
 
Het registratienummer wordt gebruikt als 'sleutel' om in een later stadium (bijvoorbeeld naar aanleiding 
van een kwaliteitsrapportage) het record terug te vinden in de gemeentelijke administratie. Het is dus 
van belang dat binnen de software die de gemeente gebruikt een zoekfunctie op basis van een 
registratienummer beschikbaar is. 
 
Kenmerk 14 TYPE VOORZIENING 
 

Loonkostensubsidie  1 
WIW/ID-baan  2 
Participatieplaats  3 
Overige  4 
 

Een re-integratievoorziening is een activiteit die door een gemeente wordt ingezet nadat de 
gemeenten heeft vastgesteld dat de cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling 
bemoeilijkt: er is een afstand tot de arbeidsmarkt. De voorziening is er op gericht de afstand tot de 
arbeidsmarkt van een individuele cliënt te verkleinen, waarbij het lange termijn doel altijd 
arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeenten zelf wordt 
uitgevoerd of ingekocht. 
Voorafgaand aan de voorziening moet de belemmering van de cliënt zijn vastgesteld, hetzij via een 
formeel diagnose-instrument, hetzij na oordeel van een consulent. Mede op basis hiervan wordt ook 
de positie op de participatieladder van een cliënt vastgesteld. Een voorziening is dus altijd herleidbaar 
tot de individuele persoon voor wie ze worden ingezet. 
 
Categoriale voorzieningen kunnen dus niet in de SRG aangeleverd worden als re-
integratievoorziening. 
Een categoriale voorziening wordt immers aan alle cliënten aangeboden, zonder toets op noodzaak of 
vaststelling van een belemmering. 
 
Ook gesprekken door de gemeente in het kader van de uitkering en/of handhaving behoren tot de 
reguliere werkzaamheden uit hoofde van de uitvoering van de (bijstand)wet en worden dan ook niet 
als een re-integratievoorziening aangemerkt. 
 
Mogelijke voorbeelden van een re-integratievoorziening gericht op arbeidsinschakeling: 
 

 scholing, training  

 een stage 

 de ‘oude’ gesubsidieerde arbeid: WIW/ID-baan 

 het inzetten van een loonkostensubsidie 

 het inzetten van een participatieplaats 

 het inzetten van onkostenvergoedingen 

 het inzetten van een bonus/premie ten behoeve van re-integratie 

 work first (werk boven inkomen) 

 jobcoaching, begeleiding op de werkplek, werkplekaanpassing 

 zorg (bijv. afkickproject) 

 schuldhulpverlening  

 kinderopvang  

INVULLEN VOOR ALLE VOORZIENINGEN VAN EEN PERSOON  
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 inburgering 

 sociale activering  

 leer-werktrajecten 
 

Bij een aantal van de hierboven genoemde voorbeelden is het doel waarvoor de voorziening wordt 

ingezet doorslaggevend om te bepalen of er sprake is van een re-integratievoorziening. Een 

inburgeringstraject geldt bijvoorbeeld alleen als voorziening binnen de SRG, als het doel ervan (mede) 

is dat de belemmering tot de arbeidsmarkt wordt verkleind, het moet dus (in)direct gericht zijn op 

arbeidsinschakeling. De datum waarop de lessen beginnen wordt in de SRG geregistreerd als de 

begindatum van de voorziening. 

 

Niet onder een re-integratievoorziening vallen: 

 

 Alle reguliere uitvoeringstaken met betrekking tot bepaling van recht op en hoogte van een 
uitkering. Ook screening, diagnose, het opstellen van een re-integratieplan en het maken van 
afspraken met cliënten, zijn geen voorzieningen in de SRG. 

 Een onderzoek met uitsluitend als doel vast te stellen of een cliënt al dan niet ondersteuning 
nodig heeft bij de arbeidsinschakeling. Een onderzoek met uitsluitend als doel om van een 
cliënt zijn/haar afstand tot de arbeidsmarkt vast te stellen (bijvoorbeeld bepaling van de positie 
op de participatieladder) is dus geen voorziening. Dit valt onder de uitvoeringstaken m.b.t. de 
uitvoering van de WWB. 

 Een onderzoek van de eigenschappen, wensen en situatie van betrokkene met als doel het 
vaststellen van de meest geschikte in te zetten vervolgvoorziening(en) voor deze cliënt. Een 
dergelijk diagnostisch onderzoek is doorgaans een vervolg op een globale intake en kan door 
de gemeente zelf of in opdracht door een RIB worden uitgevoerd. Dit valt onder de 
uitvoeringstaken m.b.t. de uitvoering van de WWB. 

 Een onderzoek met als doel het al dan niet verlenen van een ontheffing van de 
arbeidsverplichting. 

 Het toepassen van een maatregel/sanctie. 

 Het besluit tot het niet inzetten van een voorziening. 

 De dienstverlening van het UWV-Werkbedrijf. 

 Gesprekken door de gemeente in het kader van de uitkering en/of handhaving behoren tot de 
reguliere verplichtingen van een gemeente. 

 

Een re-integratieadvies van het UWV-Werkbedrijf geldt NIET als voorziening binnen de SRG. Een 
dergelijk advies behoort tot de basisdienstverlening van het UWV-Werkbedrijf. Het re-integratieadvies 
van het UWV-Werkbedrijf gaat dus vooraf aan eventuele gemeentelijke re-integratie-inspanningen. 
 

De intake door een casemanager is op zichzelf geen voorziening. Ook een uitgebreid diagnostisch 
onderzoek (als aanvulling op advies van het UWV-Werkbedrijf en/of de intake door de casemanager), 
met als doel te inventariseren welke verdere voorziening(en) voor een persoon moet(en) worden 
ingezet, geldt niet als voorziening in de SRG. 
 

Externe inkoop volledige trajecten 

In geval van extern ingekochte re-integratietrajecten kan het voorkomen dat er alleen informatie is op 

trajectniveau, en niet van eventuele afzonderlijke voorzieningen binnen een traject. In dat geval wordt 

het ingekochte traject beschouwd als één voorziening gericht op re-integratie, en mag een dergelijk 

traject als voorziening worden aangeleverd. In alle andere gevallen, waarin wel informatie op 

voorzieningenniveau beschikbaar is, moet deze informatie uiteraard wel per voorziening worden 

aangeleverd. 

 

Verschillende typen voorzieningen 

Er moeten vier soorten voorzieningen apart worden onderscheiden: loonkostensubsidies, WIW/ID-
banen (oude gesubsidieerde arbeid), participatieplaatsen en overige voorzieningen.  
 
Loonkostensubsidie 
De loonkostensubsidie is een subsidie die een werkgever krijgt om een bijstandsgerechtigde in dienst 
te nemen. Er is bij een loonkostensubsidie dus sprake van een regulier arbeidscontract voor de 
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bijstandsgerechtigde bij de werkgever. De gemeente kan zelf ook de werkgever zijn. Een 
loonkostensubsidie is altijd te herleiden tot de individuele persoon voor wie deze wordt ingezet. 
WIW/ID-banen vallen niet onder loonkostensubsidies. 
 
De volgende zaken behoren niet tot de loonkostensubsidie: 

 werken met behoud van uitkering 

 subsidies die aan bedrijven of instellingen worden vertrekt voor exploitatiedoeleinden 

 subsidies die in het kader van de WSW aan bedrijven of instellingen worden verstrekt 

 subsidies aan een werkgever in het kader van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 
(RSP). 

 
Indien bij een bedrijf dat een exploitatiesubsidie ontvangt een door de gemeente te re-integreren 
persoon een dienstverband heeft op basis van een specifiek voor die persoon verstrekte 
loonkostensubsidie, is de omschrijving wel van toepassing. 
 
Zolang er door een gemeente voor een persoon een loonkostensubsidie wordt betaald, wordt dit als 
loonkostensubsidie geregistreerd, ook in geval van detachering. 
 
WIW/ID-banen 
WIW/ID-banen betreffen ‘oude’ gesubsidieerde arbeid. In-en-Doorstroombanen (ID-banen, de oude 
Melkertbanen) zijn gesubsidieerde arbeidsplaatsen op basis van het Besluit In- en Doorstroombanen. 
Instroom in de regeling is per 1 januari 2004 niet meer mogelijk, en de regeling wordt decentraal 
afgebouwd. Hetzelfde geldt voor de WIW-banen (werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen, op 
basis van het besluit Werk inschakeling Werkzoekenden), waarvoor ook per 1 januari 2004 geen 
instroom meer mogelijk is. De WIW/ID-banen werden voor de wijzigingen per 2013 in de SRG 
aangeleverd als loonkostensubsidies met een begindatum voor 1 januari 2004. Voor de statistiek is 
het van belang dat deze voorzieningen onder het type voorziening “WIW/ID-baan” met een 
begindatum voor 1 januari 2004 worden aangeleverd. 
 
Participatieplaatsen 
Participatieplaatsen betreffen een specifieke vorm van het werken met behoud van uitkering, waarbij 
additionele werkzaamheden worden uitgevoerd, die onbeloond en in het kader van re-integratie 
worden uitgevoerd. Dit onderscheidt de participatieplaats van de loonkostensubsidie. Bij een 
loonkostensubsidie is immers sprake van beloning voor te verrichten werkzaamheden. Een 
participatieplaats is een functie die een persoon verricht met speciale begeleiding. Het doel van de 
activiteiten in het kader van de participatieplaats is niet primair het realiseren van een bedrijfsdoel van 
de ‘werkgever’ in wiens ‘bedrijf’ de plaats wordt vervuld.  
 
De Wet Participatieplaatsen en de wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) vormen het kader 
waaraan de participatieplaatsen moeten voldoen. Bij een participatieplaats kan wel sprake zijn van 
een halfjaarlijkse premie voor de uitkeringsgerechtigden. Over deze premies hoeft geen informatie te 
worden geleverd aan het CBS. 
  
Een participatieplaats is een voorziening in het kader van re-integratie door de gemeenten en wordt 
dus altijd aangeleverd in de SRG. 
 
De doelgroep voor participatieplaatsen betreft uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op 
toetreding tot het arbeidsproces ten gevolge van persoonlijke werkbelemmeringen, die daardoor 
vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. 
 
Overige voorzieningen 
Alle voorzieningen die wel binnen de SRG horen, maar niet vallen onder “Loonkostensubsidie”, 
“WIW/ID-baan” of “Participatieplaats”, zijn “Overige” voorzieningen.  
 
Kenmerk 15 BEGINDATUM VOORZIENING 
 

   [jjjjmmdd] 
 

Zodra een re-integratievoorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt ingezet, wordt deze 
aangeleverd met een ingevulde begindatum. De begindatum is de dag waarop de voorziening 
daadwerkelijk start. Deze datum kan dus nooit na de verslagperiode liggen. Wanneer de begindatum 
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van een voorziening is vastgelegd, mag deze tijdens de looptijd van die voorziening niet meer worden 
gewijzigd. 
 
Het kan uiteraard voorkomen dat een voorziening eindigt, en dat er na een onderbreking pas weer 
een nieuwe voorziening start. Dit maakt niet uit voor de aanlevering van voorzieningen. Elke 
voorziening moet met begin- en eventuele einddatum worden aangeleverd, en eventuele 
onderbrekingen hoeven in de registratie niet te worden ‘opgevuld’. 
 
 
Kenmerk 16 EINDDATUM VOORZIENING 
 

   [jjjjmmdd] 
 

Als einddatum van een voorziening geldt: de laatste dag waarop de ingezette voorziening van 
toepassing was. Van belang is, dat einddatum voorziening pas wordt ingevuld als de voorziening naar 
beoordeling van de gemeente beëindigd is. De einddatum kan dus nooit na de verslagperiode liggen. 
Wanneer een voorziening nog niet is afgerond wordt dit kenmerk niet aangeleverd.  
 
Als na het invullen van de einddatum toch blijkt dat de cliënt doorgaat met de voorziening, mag de 
ingevulde einddatum niet meer worden veranderd. Er moet in een dergelijk geval een nieuwe 
voorziening worden geregistreerd, met een nieuwe begindatum. 
 
Wanneer een voorziening, zoals een loonkostensubsidie, verlengd wordt (een persoon blijft in 
dezelfde voorziening, bij dezelfde werkgever), dient de bestaande voorziening door te lopen. In 
andere gevallen kan de voorziening worden beëindigd en kan een nieuwe voorziening worden 
geopend, bijvoorbeeld wanneer een persoon met loonkostensubsidie stopt bij de ene werkgever en 
aan het werk gaat bij een andere werkgever. 
 
 
Kenmerk 17 REDEN EINDE VOORZIENING 
 

Voorziening is volledig afgerond  1 
Voorziening is voortijdig beëindigd  2 
Voorziening gestopt door verhuizen, overlijden, instroom in WSW,  

detentie of zwangerschap  3 
 

Wanneer de inzet van een voorziening gestopt wordt en een einddatum wordt ingevuld, wordt dit 
kenmerk ook ingevuld. Wanneer er nog geen datum einde voorziening is ingevoerd, wordt dit kenmerk 
niet aangeleverd. Met dit kenmerk kan worden nagegaan of een voorziening volledig is afgerond, of 
dat de gemeente of de cliënt de voorziening voortijdig heeft beëindigd.  
 
De waarde “Voorziening is volledig afgerond” moet alleen worden ingevuld als de cliënt de hele 
voorziening heeft doorlopen. Dit staat los van de verwachte einddatum voor een voorziening. Iemand 
kan sneller met de voorziening klaar zijn dan verwacht, maar wel de volledige voorziening hebben 
afgerond, maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Voorbeeld 13 geeft hier een voorbeeld van. 
Het volledig afronden van een voorziening betekent niet dat iemand uit de SRG moet stromen. 
 
Wanneer de cliënt voortijdig stopt met de voorziening, bijvoorbeeld niet meer komt opdagen, moet 
“Voorziening is voortijdig beëindigd” worden ingevuld. Dit is ook het geval wanneer de gemeente 
besluit te stoppen met de dienstverlening.  
 
De waarde “Voorziening gestopt door verhuizen, overlijden, instroom in WSW, detentie of 
zwangerschap” moet alleen worden ingevuld wanneer een cliënt stopt met de voorziening door 
verhuizing, overlijden, instroom in de WSW, detentie of zwangerschap. Alle andere redenen om de 
voorziening voortijdig te beëindigen vallen onder de waarde “Voorziening is voortijdig beëindigd.” 
 
Alle redenen beëindiging die niet binnen “volledig afgerond”, of “gestopt door verhuizing, overlijden, 
instroom in WSW, detentie of zwangerschap” vallen, moeten worden geschaard onder “voorziening is 
voortijdig beëindigd”.” 
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5. Praktijkvoorbeelden 
 

In dit hoofdstuk wordt een aantal praktijkvoorbeelden genoemd en de wijze waarop in deze gevallen 

de informatieverstrekking aan het CBS moet plaatsvinden. Nieuwe praktijkvoorbeelden zijn op internet 

te raadplegen, via de website: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-

enquetes/decentrale-overheid/sociale-zekerheid/faq/default.htm 

 

 

Voorbeeld 1: Voorstel voor uitgebreide screening 

De gemeente doet aan de cliënt het voorstel, een uitgebreide screening in te zetten om de meest 

geschikte voorziening voor de cliënt te bepalen. De cliënt wordt daarvoor verwezen naar een re-

integratiebedrijf, dat een maand later deze screening uitvoert. Deze activiteit geldt niet als re-

integratievoorziening, er wordt dus geen voorziening aangeleverd in de SRG.  

 

Voorbeeld 2: Gemeente hanteert wachtperiode 

Een bijstandsgerechtigde komt bij de gemeente voor een uitkering en re-integratieondersteuning. De 

gemeente hanteert bij aanmelding een wachtperiode van vier weken. In deze periode wordt van de 

cliënt verwacht dat hij zelf op zoek gaat naar werk. Dit is geen re-integratievoorziening en moet niet 

worden aangeleverd. 

 

Voorbeeld 3: Bij intake al op een voorziening 

Een cliënt blijkt bij intake al op een afkicktraject te zitten, gestart op eigen initiatief. De consulent ziet 

dit als een op dit moment voldoende en passende voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Het 

afkicktraject geldt als een voorziening als de gemeente de kosten van deze voorziening overneemt. In 

dit geval geldt de datum van de intake als datum start voorziening. 

  

Voorbeeld 4: Geen ondersteuning nodig 

Tijdens een heronderzoek blijkt een cliënt zich onvoldoende in te spannen om werk te vinden. De 

consulent besluit een maatregel op te leggen. Naar het oordeel van de consulent heeft deze cliënt 

voorlopig geen ondersteuning bij arbeidsinschakeling nodig. De consulent beschouwt de cliënt als in 

staat zelfstandig werk te vinden. Inzet van een re-integratievoorziening is niet aan de orde (een 

maatregel is geen voorziening). Deze cliënt wordt niet aangeleverd in de SRG. 

 
Voorbeeld 5: Invullen van de positie op de participatieladder. 
Een cliënt heeft een ernstige zorgvraag, die eerst moet worden behandeld voordat 
arbeidsinschakeling mogelijk is. Op 20 januari start de cliënt een voorziening, een afkick-project. Na 
afronding van het afkick-project, op 25 maart, is de cliënt inmiddels toe aan scholing, en daar wordt 
een nieuwe voorziening voor gestart op 5 april. Deze voorziening loopt nog op 30 juni. Bij de levering 
van de SRG over het eerste half jaar worden twee voorzieningen voor deze persoon aangeleverd. 
Ook voor de positie op de participatieladder worden in dit geval twee waarden met bijbehorende 
begindatum aangeleverd, de positie op de participatieladder is immers gewijzigd. Bij het kenmerk 
positie op de participatieladder (kenmerk 11) wordt de waarde 1, Zorg, geregistreerd, met de 
begindatum (kenmerk 12) 20 januari. Wanneer de positie op de participatieladder voorafgaand aan de 
start (bijvoorbeeld bij de intake) is geregistreerd, kan de begindatum van de positie op de 
participatieladder uiteraard ook voor 20 januari liggen. Daarnaast wordt de waarde 3 
(Arbeidsactivering) aangeleverd, met de begindatum 25 maart (de datum waarop is geconstateerd dat 
de positie was gewijzigd).  
 
Na een periode van scholing gaat de cliënt per 1 oktober aan het werk met behulp van een 
loonkostensubsidie. Deze voorziening loopt nog op 31 december. De aanlevering van het tweede 
halfjaar ziet er nu als volgt uit. Er worden weer twee voorzieningen aangeleverd: de scholing, en de 
loonkostensubsidie.  
 
Bij het kenmerk positie op de participatieladder (kenmerk 11) wordt de waarde 3 (Arbeidsactivering) 
aangeleverd, met de begindatum 25 maart (de begindatum van de huidige waarde). De positie wijzigt 
weer: de positie is 5 (Regulier werk met ondersteuning) vanaf 1 oktober (of het moment daaraan 
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voorafgaand waarop de wijziging is geconstateerd). Bij kenmerk 12 wordt dus de bijbehorende 
begindatum aangeleverd: 1 oktober. Omdat de voorziening nog loopt op 31 december, met een 
ongewijzigde positie op de participatieladder, hoeft er geen verdere informatie te worden aangeleverd 
over de posities.  

 
Voorbeeld 6: Voorziening is afgesloten, herinstroom van cliënt 
Na het afronden van een voorziening stroomt een cliënt uit de SRG. Enige tijd later komt de cliënt 
weer terug in beeld en krijgt een nieuwe voorziening. In dit geval mag de ‘oude’ voorziening niet weer 
worden heropend. Er moet een nieuwe voorziening voor de cliënt worden gestart. Een nieuwe 
begindatum wordt geregistreerd, en een nieuwe voorziening begint dan voor deze cliënt. Het weer 
openzetten van afgesloten voorzieningen is niet toegestaan. 

 
Voorbeeld 7: Cliënt ziet af van deelname 

Aan een niet-uitkeringsgerechtigde wordt een re-integratievoorziening aangeboden, bijvoorbeeld een 

sollicitatietraining. De cliënt komt echter niet opdagen voor de voorziening en laat weten, bij nader 

inzien maar helemaal van verdere deelname af te zien. Deze voorziening wordt niet aangeleverd in de 

SRG.  
 
Voorbeeld 8: Cliënt komt niet meer opdagen 

Aan een niet-uitkeringsgerechtigde wordt een re-integratievoorziening aangeboden, bijvoorbeeld een 

sollicitatietraining. De cliënt begint aan de training, maar komt halverwege niet meer opdagen. Deze 

cliënt wordt wel aangeleverd in de SRG. Bij reden einde voorziening (kenmerk 17) wordt ingevuld dat 

de voorziening voortijdig is beëindigd en als einddatum wordt de laatste datum dat de cliënt wel is 

gekomen ingevuld. 
 
Voorbeeld 9: Voorziening voor een NUG-er 
Aan een niet-uitkeringsgerechtigde wordt een re-integratievoorziening aangeboden, bijvoorbeeld een 
sollicitatietraining. De cliënt accepteert deze voorziening. Deze cliënt wordt aangeleverd in de SRG. 
De begindatum van de voorziening is de dag waarop de training start.  
 
Voorbeeld 10: Inzet van een participatieplaats. 
Een uitkeringsgerechtigde krijgt een participatieplaats (binnen de kaders van de wet STAP) 
aangeboden in het kader van gemeentelijke re-integratie. De dag dat cliënt begint met de 
werkzaamheden in het kader van de participatieplaats, wordt opgegeven bij kenmerk 15 (begindatum 
voorziening). Bij het kenmerk 14 (type voorziening) wordt de waarde 3 (participatieplaats) ingevuld.  
 
Voorbeeld 11: Cliënt doet vrijwilligerswerk 
Een cliënt doet op aandringen van de gemeente vrijwilligerswerk. Als bij de cliënt is vastgesteld dat 
het belangrijk is om een werkritme te krijgen en onderdeel van zijn of haar re-integratieplan vormt dan 
is er sprake van een re-integratievoorziening. Doet de cliënt vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor 
de uitkering dan staat dit los van de re-integratiedoelstellingen voor de cliënt en is dit onderdeel van 
het reguliere uitkeringsproces. Het vrijwilligerswerk moet in dat geval niet worden aangeleverd als re-
integratievoorziening in de SRG. 
 
Voorbeeld 12: Contractverlening bij een WIW-baan 
Een cliënt is voor 2004 ingestroomd in een WIW-baan. Per 1 januari wordt zijn of haar contract 
verlengd, dus de cliënt blijft in dezelfde baan bij dezelfde werkgever. Er wordt voor deze voorziening 
geen einddatum ingevuld, en de huidige re-integratievoorziening loopt door. Het is niet mogelijk dat 
een cliënt in een nieuwe WIW-baan stroomt, omdat de instroom per 1 januari 2004 niet meer mogelijk 
is in WIW-banen. Ditzelfde voorbeeld geldt ook voor ID-banen. 
 
Voorbeeld 13: Voorziening is eerder afgelopen dan verwacht. 
Een cliënt doet administratief vrijwilligerswerk bij een stichting. Dit zou drie maanden duren, maar na 
twee maanden blijkt het werk klaar te zijn. Deze voorziening wordt aangeleverd in de SRG, met als 
einddatum, dat datum waarop het werk klaar was. Als reden einde wordt ingevuld 1 (Voorziening is 
volledig afgerond). 
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6. Aanlevering en verwerking 
 
In dit hoofdstuk worden de aanleveringsvoorwaarden beschreven, gevolgd door informatie over de 
verwerking van bestanden door het CBS. 
 
Halfjaarlijks 
Alle berichtgevers dienen halfjaarlijks een bestand of bestanden te leveren voor de gemeente(n) waar 
zij berichtgever voor zijn. Indien de berichtgever voor meer dan één gemeente berichtgever is, dan 
ontvangt het CBS per gemeente één afzonderlijk bestand. 
 
XML 
Ieder bestand voor de SRG wordt aangeleverd in XML. Aanleveringen voor de SRG in een ander 
formaat of leveringen op papier worden niet in behandeling genomen. In verband met de omvang van 
een XML-bestand heeft het de voorkeur dat het bestand gezipped wordt aangeleverd. 
 
Uploadportal 
Om het bestand of de bestanden beveiligd aan het CBS te zenden maakt de berichtgever gebruik van 
het daartoe beschikbaar gestelde uploadportal (http://www.cbs.nl/bestandslevering ). 
 
Moment van aanmaken van het bestand voor de SRG 
Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na afloop van een verslagperiode, wordt het 
bestand voor de SRG met betrekking tot die verslagperiode samengesteld en aan het CBS gezonden.  
 
Naamgeving bestand 
De naam van een bestand voor de SRG wordt als volgt samengesteld:  
 

SRG[berichtgevercode]_[gemeentecode]_[jjjj][p].XML 
 
[berichtgevercode]  De berichtgevercode. Een string van 4 posities, met een vulling met precies 

4 numerieke waarden.  
[gemeentecode]  De CBS gemeentecode. Als de gemeentecode minder dan 4 posities 

inneemt, wordt de code rechts uitgelijnd en worden de overige posities met 
een nul gevuld.  

[jjjj]  De 4-cijferige aanduiding van het jaar waarin de verslagperiode valt. 
[p]  De 1-cijferige aanduiding van de betreffende verslagperiode. 

 
Dus bijvoorbeeld SRG0153_0153_20131.XML voor het bestand van berichtgever gemeente 0153 
(Enschede). De inhoud heeft betrekking op verslagperiode eerste helft van 2013. 
 
Leeg bestand 
Het is in principe mogelijk dat een bestand ‘leeg’ is, ofwel 0 voorzieningen bevat. Het is van belang dat 
de berichtgever ook over deze situatie communiceert middels de portal, zodat ook de lege levering als 
‘respons’ kan worden afgeboekt. Dit voorkomt o.a. de verzending van een onnodig rappel. 
 
Verwerking bestanden 
Als het CBS een bestand ontvangt dan wordt direct een aantal administratieve gegevens op 
geautomatiseerde wijze vastgelegd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van het bestand, de naam 
en de CBS-code van de berichtgever en de periode waarop de informatie betrekking heeft. 
 
Technische controle 
Ingelezen bestanden ondergaan een technische controle. Daarbij wordt onderzocht of het XML-
bestand voldoet aan de richtlijnen. Afwijkingen worden voorgelegd aan de contactpersoon van de 
gemeente. Als de levering niet aan de richtlijnen en de daarbij behorende xsd voldoet wordt dit 
beschouwd als niet leveren. Een bestand wordt dus afgekeurd als er ongeldige waarden zijn ingevuld, 
of als voorzieningen zomaar verdwijnen van de ene op de andere verslagperiode. In het kader van het 
escalatieprotocol meldt het CBS dit aan SZW. 
 
 
 

http://www.cbs.nl/bestandslevering
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Inhoudelijke controle 
Een bestand dat voldoet aan de technische eisen wordt verder inhoudelijk onderzocht. Hierbij worden 
de ingevulde waarden van de kenmerken en de relaties tussen kenmerken onderzocht met behulp 
van een controleprogramma. Tevens wordt er navraag gedaan naar onwaarschijnlijkheden en 
opvallende zaken zoals zeer lang lopende voorzieningen. 
 
Rapportage naar berichtgevers 
Met behulp van de uitkomsten van het technische en inhoudelijke onderzoek tracht het CBS 
systematische afwijkingen op te sporen die het gevolg zijn van de manier van werken bij de 
berichtgever. Door middel van een rapportage legt het CBS de systematische afwijkingen voor aan de 
contactpersoon van de berichtgever. In onderling overleg wordt getracht de oorzaak van de 
afwijking(en) vast te stellen. Het CBS zal in een kwaliteitsrapport gebruik maken van 
registratienummers van de voorzieningen, zodat in de administratie van de berichtgever de gegevens 
snel terug te vinden zijn. 
 
Voor een reactie op een kwaliteitsrapportage en voor vragen over de kwaliteit kan gebruik worden 
gemaakt van het e-mailadres: faqsz@cbs.gemnet.nl 
 
Conversiebestanden 
Registratienummers van bestaande voorzieningen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van het 
overgaan op een ander softwarepakket of een gemeentelijke herindeling. Bij wijziging van de 
registratienummers kan het CBS de voorzieningen niet meer volgen in de tijd. Wanneer de 
berichtgever eenmalig een conversiebestand aan het CBS levert, wordt dit probleem verholpen. In 
zo'n conversiebestand worden, per voorziening, het oude registratienummer en het nieuwe 
registratienummer vastgelegd, evenals een aantal aanvullende gegevens. Het conversiebestand moet 
in XML worden aangeleverd. 
 
Conversiebestanden dienen de volgende gegevens te bevatten: 
 
periode aanduiding [jjjj][p] 
berichtgevercode oud [1234] 
gemeentecode oud [1234] 
berichtgevercode huidig/nieuw [4] 
gemeentecode huidig/nieuw [1234] 
registratienummer oud [abcdefghijklmno] 
registratienummer nieuw [abcdefghijklmno] 
bsn [123456789] 
 
Naamgeving conversiebestand 
De naam van een conversiebestand voor de SRG wordt als volgt samengesteld:  
 

SRGC_[berichtgevercode]_[gemeentecode]_[jjjj][p].XML 
 

[berichtgevercode]  De berichtgevercode huidig/nieuw. Een string van 4 posities, met een 
vulling met precies 4 numerieke waarden.  

[gemeentecode]  De CBS gemeentecode huidig/nieuw. Een string van 4 posities, met een 
vulling met precies 4 numerieke waarden. Als de gemeentecode minder dan 
4 posities inneemt, wordt de code rechts uitgelijnd en worden de overige 
posities met een nul gevuld. 

[jjjj]  De 4-cijferige aanduiding van het jaar waarin de verslagmaand valt. 
[p]  De 1-cijferige aanduiding van de betreffende verslagperiode. 
 

 
Dus bijvoorbeeld SRGC_0153_0153_20131.XML voor het bestand van berichtgever gemeente 0153 
(Enschede). De inhoud heeft betrekking op verslagperiode eerste helft van 2013. 
 

mailto:faqsz@cbs.gemnet.nl
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7. Technische gegevensbeschrijving 
 
In dit hoofdstuk worden de technische aanleveringsvoorwaarden beschreven, gevolgd door een 
samenvattend overzicht van de kenmerken in de uitvraag. 

 
XSD voorschrift 
De gegevens in het XML-bestand dienen te voldoen aan het voor de SRG relevante XSD voorschrift. 
Dit voorschrift kunt u vinden op de website van het CBS, onder www.cbs.nl/sz. 
 
Datumaanduiding [jjjjmmdd] 
In velden waar een datum moet worden ingevuld, worden altijd acht posities ingevuld in de volgorde 
jaar (4 posities), maand (2 posities) en dag (2 posities). 
 
Voorbeeld 
De geboortedatum is 7 januari 1952. Ingevuld wordt: ‘19520107’. 

 
Numerieke waarden [1234567890] 
Numerieke waarden mogen alleen worden gevuld met cijfers. Het gaat hierbij om waarden en codes. 
In deze notatie komt het aantal weergegeven cijfers overeen met het (maximale) aantal posities dat is 
gebruikt voor de numerieke waarde. 

 
Tekstwaarden 
Tekstwaarden worden aangeven met: [abcdefghij] 
De volgende tekens zijn toegestaan: 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|} 
De notatie geeft het (maximale) aantal posities dat kan worden gebruikt voor de tekstwaarde. Niet 
altijd worden alle posities gebruikt. In dat geval wordt de ingevulde waarde rechts uitgelijnd binnen de 
gereserveerde posities en worden niet gebruikte posities opgevuld met nullen. 
 

Voorbeeld 
In een tekstveld [abcdefghij] wordt een code Ax38gn opgenomen. Voor dit veld zijn 10 posities 
gereserveerd, waarvan de zes meest rechtse gebruikt worden voor de in te vullen code. De vier 
overgebleven posities aan de linkerkant worden opgevuld met nullen.  
Ingevuld wordt dus: ‘0000Ax38gn’. 

 
 

http://www.cbs.nl/sz
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Gegevensoverzicht SRG 
   

 GEGEVENS LEVERING POSITIES 

Kenmerk Naam  

1 Statistiekjaar 4 

2 Statistiekperiode 1 

3 Statistiekcode 2 

4 Naam softwarepakket 3 

5 Release/versienummer 

softwarepakket 

12 

6 Gemeentecode 4 

7 Berichtgevercode 4 

 GEGEVENS PERSOON  

8 Burgerservicenummer 9 

9 Geboortedatum 8 

10 Geslacht 1 

11 Positie op de 

participatieladder 

1 

12 Begindatum positie op de 

participatieladder 

8 

 GEGEVENS VOORZIENING  

13 Registratienummer 

voorziening 

15 

14 Type voorziening 1 

15 Begindatum voorziening 8 

16 Einddatum voorziening 8 

17 Reden einde voorziening 1 

 



 

Richtlijnen Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) – vanaf verslagperiode januari 2014 

 
24 

Bijlage 1 Kwaliteitseisen 
 
De kenmerken moeten voldoen aan het bijpassende waardenbereik, zoals beschreven staat in de 
richtlijnen van de SRG. Indien er over een datum gesproken wordt, moet het een bestaande datum 
zijn. 
Een bestand wordt afgekeurd als er aan de onderstaande criteria niet wordt voldaan: 
Een bestand moet voldoen aan de xsd. 
Een bestand moet worden aangeleverd als xml-bestand. 
De volgende kenmerken moeten een waarde hebben die wordt beschreven in de richtlijnen: 

 Statistiekjaar 

 Statistiekperiode 

 Statistiekcode 

 Gemeentecode 

 BSN (voldoet aan 11-proef) 

 Geslacht 

 Re-integratiepositie 

 Type voorziening 
De volgende kenmerken moeten een geldige datum hebben: 

 Geboortedatum 

 Begindatum re-integratiepositie 

 Begindatum voorziening 
 
Inhoudelijk wordt naar de volgende zaken gekeken. 

 Als de einddatum voorziening met een geldige datum wordt aangeleverd moet ook de reden 
einde voorziening met een geldige waarde worden aangeleverd. 

 Als de reden einde voorziening met een geldige waarde wordt aangeleverd moet ook de 
einddatum voorziening met een geldige datum worden aangeleverd. 

 Er zitten geen dubbele registratienummers binnen één levering. 

 Er zitten geen identieke records binnen één levering. 

 Voor alle voorzieningen geldt dat de einddatum voorziening na de begindatum voorziening 
ligt.  

 Op de begindatum voorziening heeft de persoon nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd of 
ouder bereikt.  

 Alle loonkostensubsidies hebben een begindatum voorziening  op of na 1 januari 2004).  

 Alle WIW/ID-banen hebben een begindatum vóór 1 januari 2004) 

 Er zijn geen personen aangeleverd met een geboortedatum na de verslagperiode.  
 
De aansluiting tussen verschillende jaren wordt als volgt bepaald: het aantal voorzieningen aan het 
begin van de verslagperiode is gelijk aan het aantal niet-beëindigde voorzieningen aan het einde van 
de vorige verslagperiode. 


