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Kwaliteitsonderzoek 1e kwartaal 2015 
 

De SRG verschaft informatie over de door 
gemeenten verstrekte voorzieningen gericht 
op arbeidsinschakeling van personen met en 
zonder een uitkering. In verband met de invoe-
ring van de Participatiewet vindt met ingang 
van 2015 de uitvraag voor de SRG maande-
lijks plaats. Een maandelijkse levering is onder 
meer noodzakelijk voor het volgen van de 
ontwikkelingen met loonkostensubsidies en 
andere re-integratievoorzieningen voor de 
nieuwe doelgroepen voor gemeenten. De lan-
delijke informatie over deze nieuwe doelgroe-
pen komt daardoor snel beschikbaar. Het CBS 
zal in verband met de maandelijkse cyclus 
controleren op systematische vertekeningen 
en minder vaak detailgegevens ter controle bij 
u terug leggen. Het is daarom van belang dat 
uw aanlevering tijdig, volledig en kwalitatief 
goed is. 
 
Bij het beoordelen van de maandbestanden 
over de eerste 3 maanden van 2015 is de fo-
cus gericht op de volledigheid van de informa-
tie en de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van 
deze informatie van maand op maand. Daar-
naast is er volop aandacht geweest voor de 
nieuwe kenmerken ‘Arbeidsvermogen’, ‘Loon-
waarde’ en het belangrijke kenmerk ‘Type 
voorziening’ waarbinnen het waardebereik is 
uitgebreid.  
 
De kwaliteit en volledigheid van de gegevens 
waren voldoende om daarover voorlopige cij-
fers te publiceren. U vindt de gegevens over 
re-integratievoorzieningen in het eerste kwar-
taal 2015 op CBS Statline. 
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Algemeen 
Deze brief dient ter informatie voor gemeenten 
en berichtgevers voor gemeenten bij het inter-
preteren en tijdig invullen van gegevens voor 
de Statistiek Re-integratie door Gemeenten 
(SRG) 
 

Meer informatie 
Bel of e-mail voor meer informatie over de in-
houd van deze nieuwsbrief met het CBS: 
 
Jaap Hakkaart 
Tel: (070) 337 5322 
 

Ron Pieper 
Tel: (070) 337 5409 
 
E-Mail: SZ_SRG@cbs.nl 
 
 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken 
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 vra-
gen’ te raadplegen. Mocht u de gewenste in-
formatie hier niet aantreffen dan kunt u gebruik 
maken van het ‘Contactformulier SZ’. 
 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83062NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=a&VW=T
mailto:SZ_SRG@cbs.nl
http://www.cbs.nl/sz


Het belang van volledigheid 
 
Bij de beoordeling van de volledigheid van de 
informatie is een 2-tal grote problemen gecon-
stateerd. Het eerste heeft betrekking op on-
duidelijkheid bij gemeenten over wat nu wel en 
wat niet tot een re-integratievoorziening voor 
de SRG wordt gerekend. Daarnaast ontbreken 
bij tal van gemeenten bepaalde typen voorzie-
ningen. Het oplossen van deze problemen is, 
ook voor de gemeenten, van het grootste be-
lang. 
 
Afbakening voorziening 
Een re-integratievoorziening voor de SRG is 
de activiteit of het middel dat door een ge-
meente voor een individuele cliënt wordt inge-
zet met als doel om de afstand van die cliënt 
tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het lange-
termijndoel is altijd het verkrijgen van alge-
meen geaccepteerde arbeid, betaald of onbe-
taald, waarbij geen gebruik (meer) wordt ge-
maakt van een voorziening. Het is niet rele-
vant of de voorziening door de gemeente zelf 
wordt uitgevoerd of wordt ingekocht. Van be-
lang is wel dat de gemeente de voorziening 
(deels) betaalt. 
 
Categoriale voorzieningen die zonder toets op 
noodzaak of vaststelling van een belemmering 
worden aangeboden, moeten niet worden 
meegeleverd. 
 
Ook gesprekken door de gemeente die met al-
le cliënten worden gevoerd in het kader van 
de uitkering en/of handhaving behoren tot de 
reguliere werkzaamheden van de uitvoering 
van de (Participatie)wet en worden niet als 
een re-integratievoorziening aangemerkt. 
 
Wat ook niet tot voorzieningen behoort, zijn 
het re-integratieadvies van het UWV-
WERKbedrijf, de intake door een casemana-
ger, uitgebreid diagnostisch onderzoek, on-
derzoek met uitsluitend als doel vast te stellen 
of een cliënt al dan niet ondersteuning nodig 
heeft bij de arbeidsinschakeling en een onder-
zoek met uitsluitend als doel om van een cliënt 
zijn/haar afstand tot de arbeidsmarkt vast te 
stellen. Graag verwijs ik u naar voorbeeld 4 in 
hoofdstuk 5 Praktijkvoorbeelden, in de SRG-
richtlijnen. 
 

Het is zeer goed mogelijk dat binnen de ge-
meente onduidelijkheid bestaat of een activi-
teit of middel wel of niet behoort tot de voor-
zieningen in het kader van de SRG. In dat ge-
val verzoek ik u dringend om contact op te 
nemen met het CBS. 
 
Ontbreken van bepaalde typen voorzieningen 
Het komt regelmatig voor dat bepaalde typen 
voorzieningen (structureel) in de opgaaf van 
een gemeente ontbreken. Dit kan voor de ge-
meente, maar ook voor de cliënt, grote nadeli-
ge gevolgen hebben. 
 
Voorbeeld: WIW/ID-banen 
In het kader van de banenafspraak wordt het 
doelgroepenregister gevuld met onder meer 
de personen met een Wiw-baan of ID-baan. 
Bron hiervoor is een afslag van het SRG-
bestand wat door het CBS aan het UWV 
is/wordt geleverd. Om dit mogelijk te maken is 
de ter zake doende wetgeving aangepast. 
 
Ontbreekt in het SRG-bestand informatie over 
WIW/ID-banen dan zullen deze personen ook 
ontbreken in het doelgroepenregister. Mocht 
vervolgens een garantiebaan beschikbaar 
komen voor een persoon met een WIW/ID-
baan dan wordt de gemeente geconfronteerd 
met een lastige procedure om deze baan aan 
deze persoon beschikbaar te stellen.  
 
Het is ook daarom van het grootste belang dat 
in de opgave voor de SRG volledige informatie 
over alle ‘echte’ re-integratievoorzieningen is 
opgenomen. 
 
 
Kenmerken Participatiewet 
  
Met ingang van januari 2015 is de uitvraag 
voor de SRG uitgebreid met de nieuwe ken-
merken ‘Arbeidsvermogen’ en ‘Loonwaarde’. 
Beide kenmerken hebben expliciet betrekking 
op de nieuwe re-integratiedoelgroepen voor 
gemeenten.  
 
Het gaat hierbij om nieuwe instroom van: 

- jonggehandicapten met arbeidsver-
mogen;  

- personen die voorheen gebruik konden 
maken van de Wsw;  



- bijstandsontvangers met arbeidsbeper-
kingen waarvoor gemeenten door de 
Participatiewet meer mogelijkheden tot 
re-integratie hebben gekregen. 

 
Arbeidsvermogen 
Met een langdurig arbeidsvermogen onder 
WML wordt bedoeld dat een persoon met een 
verminderd arbeidsvermogen als gevolg van 
een arbeidsbeperking met voltijdse arbeid 
langdurig niet in staat is tot het verdienen van 
het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijk-
heden heeft tot arbeidsparticipatie.  
 
Of een persoon een arbeidsvermogen heeft 
dat langdurig onder WML ligt wordt vastge-
steld door het UWV. Alleen voor die personen 
met een indicatie ‘langdurig onder WML’ wordt 
code 1 opgegeven bij het kenmerk ‘Arbeids-
vermogen’. 
 
Let op 
Dit kenmerk wordt dus niet gebruikt om aan te 
geven dat een persoon een grote afstand 
heeft tot de arbeidsmarkt  
 
Loonwaarde 
De loonwaarde is de waarde van de arbeids-
prestatie van een (potentiële) werknemer in 
een bepaalde functie op een bepaald moment. 
 
Voor iedere persoon die met toepassing van 
loonkostensubsidie op grond van de Participa-
tiewet arbeid verricht geldt dat diens loon-
waarde bij aanvang van het dienstverband 
moet zijn vastgesteld. Een loonwaarde is 
eveneens van toepassing indien sprake is van 
beschut werk op grond van de Participatiewet. 
 
Let op 
Dit kenmerk wordt alleen, maar dan wel altijd, 
gevuld indien sprake is van een dienstbetrek-
king met loonkostensubsidie op grond van de 
Participatiewet en als sprake is van beschut 
werk op grond van de Participatiewet. De 
loonwaarde is een kenmerk van die specifieke 
voorzieningen. Een loonkostensubsidie op 
grond van de Participatiewet start nooit eerder 
dan dat de loonwaarde is vastgesteld. 
 
 
 
 

Uitbreiding typen voorzieningen 
 
Met ingang van januari 2015 is het waardebe-
reik binnen het kenmerk ‘Type voorziening’ 
uitgebreid met typen voorzieningen die speci-
fiek bedoeld zijn voor arbeidsbeperkten. Het is 
voor de statistiek én in verband met de infor-
matiebehoefte van SZW en evaluatie van het 
overheidsbeleid van groot belang dat bij het 
opgeven van voorzieningen het juiste type 
wordt vermeld. 
 
Het is voor gemeenten en statistiek van groot 
belang dat in geval van een onjuist onder-
scheid een juiste typering zo snel mogelijk 
wordt aangebracht. Zo kan een onjuiste type-
ring ertoe leiden dat personen niet in het doel-
groepenregister komen en dat zij dus ten on-
rechte niet in aanmerking komen voor een ga-
rantiebaan.  
 
De beoordeling van de kwaliteit zal zich de 
komende maanden op dit probleem toespit-
sen, zeker ook omdat het type voorziening 
bepalend is voor de vulling in andere kenmer-
ken, en de controle daarop. Mocht een verbe-
tering hierin niet tot stand komen dan zal hier-
over, en over de gevolgen daarvan, contact 
worden opgenomen met SZW.  
 
Een juist onderscheid voor de SRG wordt ge-
maakt naar de volgende typen: 

- tijdelijke (kortdurende) loonkostensubsi-
die; 

- WIW/ID-banen; 
- Participatieplaatsen; 
- Loonkostensubsidie op grond van de 

Participatiewet; 
- Beschut werk; 
- Begeleiding op werkkring/job-coach; 
- Vervoersvoorziening (woon-werk); 
- Andere voorzieningen voor arbeidsge-

handicapten; 
- Overige voorzieningen. 

 
Voor een juist gebruik wordt verwezen naar de 
SRG-richtlijnen verslagmaand januari 2015. 
 
De nieuwe richtlijnen SRG worden in decem-
ber 2015 verwacht. 
 
 
 


