Instructies voor bijzondere situaties 2017
In het algemeen zal een Sw-geïndiceerde vanaf 2017 aan het werk zijn in een dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken. Bij een overgang naar een andere werkvorm
worden gegevens toegevoegd in het record van deze deelnemer.
Binnen één record blijven de 1e indicatiegegevens gehandhaafd en dient vandaar af sprake te
zijn van een logische opeenvolging van een aantal datums. In eerste instantie zal dit als volgt
zijn:
1. datum aanvraag eerste indicatie (12)
2. datum indicatiebesluit (14) + datum afloop geldigheidsduur indicatie (15)
3. datum instroom in dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken (19 of 27)
4. datum uitstroom uit dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid werken (22 of 28)
In de loop der tijd kan er echter sprake zijn van een herindicatie, wisseling van werkvorm,
gebruik van de terugkeergarantie, overdracht naar een andere gemeente en dergelijke, die de
standaardsituatie wat complexer maken en ook tot een andere datumvolgorde kunnen leiden.
In deze notitie zijn de meest voorkomende “bijzondere situaties” beschreven waarbij een
instructie is opgenomen voor de wijze waarop bepaalde kenmerken in de statistiek moeten
worden geregistreerd.
De overzichten behandelen achtereenvolgens:
A
de meest voorkomende - chronologische – situaties;
B
bijzondere situaties zoals wisseling werkvorm, ontslag, uitstroom en terugkeer en
beroep/bezwaar na een indicatie;
C
verhuizing of overdracht naar een andere gemeente of WGR-verband.
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Overzicht A. Meest voorkomende – chronologische - situaties 2017
1

Gebeurtenis
Iemand is geïndiceerd voor de Wsw (alleen nog vóór 1-1-2015).

Registratie
(12)
datum van aanvraag eerste indicatie

2

Standaard periodieke herindicatie.

(9-11)
(13)
(14)
(15)
(16-18)

handicapcode (110 tot 270, 888)
datum aanvraag herindicatie
datum indicatiebesluit
datum afloop geldigheidsduur indicatie
overige indicatiegegevens

·
·
·

Toelichting
Datum aanvraag (12) wordt na de eerste indicatie nooit meer gewijzigd! Ook
niet bij verhuizing of terugkeer in een dienstverband.
Na 1 januari 2015 blijven gemeenten (sw-bedrijven) verantwoordelijk voor het
aanvragen van herindicaties.
Zo nodig handicapcodes aanpassen.
Datum aanvraag 1e indicatie (12) wordt niet gewijzigd..

·

3

Door UWV vastgestelde herindicatie werknemersbestand.

(13)
(14)
(15)
(16-18)

datum aanvraag herindicatie
datum indicatiebesluit
datum afloop geldigheidsduur indicatie
overige indicatiegegevens

·

Datum aanvraag 1e indicatie (12) wordt niet gewijzigd.

4

De persoon verlaat het werknemersbestand.

(21)
(28)
(33)
(34)

einddatum dienstbetrekking of
einddatum arbeidsovereenkomst
reden ontslag werknemersbestand
bestemming uitstroom werknemersbestand

·

Bij uitstroom met bestemming code 1 t/m 6, code 8 en code 10 en 11 blijft het
record deel uitmaken van het Wsw-bestand. In een volgende meting komt het
record terug met de geldende indicatiegegevens, eventueel aangevuld met een
nieuwe dienstbetrekking en/of arbeidsovereenkomst begeleid werken.
Records hoeven na uitstroom uit het werknemersbestand in de volgende meetperiode niet meer aangeleverd te worden bij het vervallen van de Wsw-indicatie
of ingeval van VUT/pensioen of overlijden.
Ingeval van verhuizing naar een ander(e) gemeente of WGR-verband, wordt het
record de volgende meetperiode aangeleverd door de nieuwe gemeente/Swbedrijf: dit record bevat in ieder geval de geldende indicatiegegevens, eventueel
aangevuld met een nieuwe dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst begeleid
werken.

·
·
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Overzicht B. Bijzondere situaties zoals wisseling werkvorm, ontslag, uitstroom, terugkeer, beschikbaarheid
en beroep/bezwaar 2017
1

Gebeurtenis

Registratie

Toelichting

Persoon die vanaf 1-1-1998 is toegelaten tot de Wsw wil een
herindicatie omdat de persoon een herziening wenst van de
geldige indicatie (herindicatie op eigen verzoek).

(13)
(14)
(15)

datum aanvraag herindicatie
datum indicatiebesluit
datum afloop geldigheidsduur indicatie
(indien van toepassing)
overige indicatiegegevens

·

(16-18)

·

Personen die vanaf 1-1-1998 zijn toegelaten tot de Wsw mogen te allen tijde
herindicatie aanvragen.
Als blijkt dat iemand niet meer tot de doelgroep behoort dan volgt er ook een
datum uitstroom (22 of 28, 33, 34), maar pas bij aanvaarding regulier werk of
dagbesteding (of weigering aanbod).

2

Een persoon is werkzaam bij een gemeente uit WGR-verband A,
maar is formeel in dienst bij WGR-verband B, die ook de subsidie
van het Rijk voor deze persoon ontvangt.

(2)

verantwoordelijke gemeente = UO-nummer
van WGR-verband B.

·

WGR-verband A of B levert de gegevens van deze persoon aan. Bij voorkeur
WGR-verband B. Het UO-nummer moet in ieder geval dat van B zijn.

3a

Persoon gaat begeleid werken of krijgt een dienstbetrekking met
directe aansluiting tussen dienstbetrekking en arbeidsovereenkomst of omgekeerd (wisseling werkvorm).

(22)
(27)
(29)
(31)

einddatum Dbt
begindatum BW
omvang BW
% uitbetaald loon BW
OF:
begindatum Dbt
omvang Dbt
% uitbetaald loon Dbt
einddatum BW

·

De persoon blijft binnen het werknemersbestand: geen uitstroom uit de Wsw:
kenmerken 33 en 34 blijven op “0” staan.
In één record alles registreren, bij eerdere wisseling werkvorm in voorgaande
meetperiode worden de oude BW-/Dbt-gegevens overschreven.
Indien in de huidige meetperiode een tweede wisseling werkvorm plaatsvindt
zijn wel twee records nodig met in het 1e record de afgesloten werkvormen en
in het 2e record de lopende werkvorm (dus zonder einddatum).
Indien de persoon deels een dienstbetrekking en deels een arbeidsovereenkomst begeleid werken heeft (samen maximaal 40 uur), kan dat eveneens in
één record geregistreerd worden. De omvang wordt geregistreerd zoals geldt
aan het einde meetperiode.

(19)
(23)
(25)
(28)

3b

4a

4b

Persoon gaat begeleid werken of krijgt een dienstbetrekking niet
aansluitend tussen dienstbetrekking en arbeidsovereenkomst of
omgekeerd (er zitten minimaal 2 dagen tussen beide
dienstverbanden).

Dienstbetrekking: einde binnen de proeftijd en de overeenkomst
wordt niet voortgezet of het contract voor bepaalde duur loopt
af: persoon blijft binnen de Wsw-populatie (en de Wsw-statistiek)
Begeleid werken: einde binnen de proeftijd en de overeenkomst
wordt niet voortgezet of het contract voor bepaalde duur loopt
af: persoon blijft binnen de Wsw-populatie (en de Wsw-statistiek)

·
·

1e record:
einddatum Dbt
reden ontslag
bestemming uitstroom
OF:
(28)
einddatum BW
(33)
reden ontslag
(34)
bestemming uitstroom
2e record: nieuw invullen:
(19) (20) (23) (25) igv Dbt / (27) (29) (31) igv BW
(22)
einddatum Dbt
(33)
reden ontslag = 6 of 7
(34)
bestemming uitstroom = veelal 6 of 10
(28)
einddatum BW
(33)
reden ontslag = 6 of 7
(34)
bestemming uitstroom = veelal 6 of 10
(22)
(33)
(34)

UO-nummer = SZW nummer van zelfstandige gemeente of van WGR-verband (Wet Gemeenschappelijke Regeling)
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·

·
·

·
·

Dbt = Dienstbetrekking

De persoon verlaat het werknemersbestand bij nieuw dienstverband na
minimaal 2 dagen: uitstroom Wsw: kenmerken 33 en 34 worden ingevuld.
In twee records alles registreren: eerdere werkvorm in 1e record afsluiten
inclusief uitstroom en lopende werkvorm in 2 e record registreren.

De persoon blijft deel uitmaken van het Wsw-bestand. In de volgende
meetperiode komt deze persoon terug met een Geen plaatsingsrecord met de
geldende indicatiegegevens.
De persoon blijft deel uitmaken van het Wsw-bestand. In de volgende
meetperiode komt deze persoon terug met een Geen plaatsingsrecord met de
geldende indicatiegegevens.
BW = Arbeidsovereenkomst Begeleid werken

5a

5b

Gebeurtenis

Registratie

Toelichting

Iemand gaat in beroep tegen het herindicatiebesluit.
(tegen het doelgroep besluit “boven- of onderzijde”)

(12)
datum aanvraag: ongewijzigd
(13)
datum aanvraag herindicatie: ongewijzigd
Verder meest actuele indicatiegegevens registreren:
(14)
datum indicatiebesluit
(15)
datum afloop geldigheidsduur indicatie
(16-18) overige indicatiegegevens

·

(12)
datum aanvraag: ongewijzigd
(13)
datum aanvraag herindicatie: ongewijzigd
(14)
datum indicatiebesluit: ongewijzigd
(15)
datum geldigheidsduur indicatie: ongewijzigd
Verder meest actuele indicatiegegevens registreren:
(16-18) overige indicatiegegevens

·

Iemand gaat in beroep tegen een onderdeel van het herindicatiebesluit (bijvoorbeeld tegen het advies werkvorm “wel of niet
begeleid werken”).
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·
·

·
·

Een bezwaar/beroep is geen nieuwe indicatie: datum aanvraag herindicatie
blijft dus ongewijzigd.
Indien n.a.v. het bezwaar binnen een halfjaar (1 meetperiode) een herzien
besluit wordt genomen, worden alleen de gegevens van dit herzien besluit
aangeleverd (met dus een langere periode tussen aanvraag en besluit).
Indien pas in een volgende meetperiode een herziening plaatsvindt, worden in
de 1e meetperiode de eerste indicatiegegevens aangeleverd en in de 2 e
periode de herziene gegevens (overschrijving van de originele gegevens).
Een bezwaar/beroep op onderdelen is geen nieuwe indicatie: datums aanvraag
herindicatie, indicatiebesluit en afloop geldigheidsduur blijven dus ongewijzigd.
Indien n.a.v. het bezwaar binnen een halfjaar (1 meetperiode) een herzien
besluit wordt genomen, worden alleen de gegevens van dit herzien besluit
aangeleverd (dus niet de datum).
Indien pas in een volgende meetperiode een herziening plaatsvindt, worden in
de 1e meetperiode de eerste indicatiegegevens aangeleverd en in de 2 e
periode de herziene gegevens (overschrijving van de originele gegevens).

Overzicht C.

1

Verhuizing of overdracht naar een andere gemeente of WGR-verband 2017

Gebeurtenis

Registratie

Toelichting

Verhuizing naar andere gemeente binnen hetzelfde WGR-verband
(met hetzelfde UO-nummer).

(3)
(4)
(8)

·
·
·

betalende gemeente
datum wijziging betalende gemeente
huidige gemeente van inschrijving

·
2

3

4

Verhuizing naar een gemeente in een ander WGR-verband (ander
UO-nummer) vanuit het werknemersbestand en aansluitend
indiensttreding aldaar.
Naadloze overname

Verhuizing naar een gemeente in een ander WGR-verband (ander
UO-nummer) vanuit het werknemersbestand en geen naadloze
aansluiting: Geen plaatsingsrecord komt terug in Wsw-bestand
van de nieuwe gemeente / het nieuwe Sw-bedrijf.

Verhuizing van de ene zelfstandige gemeente naar een andere
zelfstandige gemeente (ander UO-nummer) bij hetzelfde Swbedrijf.
Naadloze overname

Oude gemeente:
(22)
einddatum Dbt of (28) einddatum BW
(33)
reden ontslag = (meestal) 4
(34)
bestemming uitstroom = 2
Nieuwe gemeente neemt alles over en wijzigt:
(2)
UO-nummer
(3)
betalende gemeente
(8)
huidige gemeente van inschrijving
(19) (20) (23) (25) bij een Dbt / (27) (29) (31) bij BW

·

Oude gemeente:
(22)
einddatum Dbt of (28) einddatum BW
(33)
reden ontslag = (meestal) 4
(34)
bestemming uitstroom = 2
Nieuwe gemeente neemt alles over en wijzigt:
(2)
UO-nummer
(3)
betalende gemeente
(8)
huidige gemeente van inschrijving
En zet op “0”:
(19) (20) (23) (25) bij een Dbt / (27) (29) (31) bij BW
Oude gemeente:
(22)
einddatum Dbt of (28) einddatum BW
(33)
reden ontslag = (meestal) 4
(34)
bestemming uitstroom = 2
Nieuwe gemeente neemt alles over en wijzigt:
(2)
UO-nummer
(3)
betalende gemeente
(8)
huidige gemeente van inschrijving
(19) (20) (23) (25) bij een Dbt / (27) (29) (31) bij BW

·

UO-nummer = SZW nummer van zelfstandige gemeente of van WGR-verband (Wet Gemeenschappelijke Regeling)
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·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Dbt = Dienstbetrekking

Alle overige kenmerken blijven ongewijzigd.
In één record registreren.
Het gaat om de situatie aan het eind van de meetperiode of op het moment
van uitstroom uit het werknemersbestand. Igv wijziging van de betalende
gemeente wordt de datum wijziging betalende gemeente gevuld.
Bij verhuizing binnen hetzelfde WGR-verband bestaat de keuzemogelijkheid de
betalende gemeente niet mee te veranderen.
ALLE GEGEVENS van de oude gemeente worden overgedragen aan de nieuwe
gemeente en daar ingevoerd: persoonsgegevens, datum aanvraag en
indicatiegegevens.
Beide gemeenten leveren 1 record aan. De oude gemeente daarna niet meer,
dus ook geen Geen_plaatsingsrecord.
Nieuwe gemeente voegt dienstbetrekking of begeleid werken gegevens toe.
Begindatum Dbt of BW (kenmerk 19 of 27) is de datum indiensttreding bij
nieuwe gemeente. Deze datum is gelijk aan de einddatum bij de oude
gemeente.
ALLE GEGEVENS van de oude gemeente worden overgedragen aan de nieuwe
gemeente en daar ingevoerd: persoonsgegevens, datum aanvraag en
indicatiegegevens.
Beide gemeenten leveren 1 record aan. De oude gemeente daarna niet meer,
dus ook geen Geen_plaatsingsrecord.
Nieuwe gemeente levert alleen indicatiegegevens aan totdat indicatie verloopt
of een nieuw dienstverband ingaat.
Betalende gemeente wijzigt naar een gemeente binnen het WGR-verband.

ALLE GEGEVENS van de oude gemeente worden ingevoerd onder de nieuwe
gemeente: persoonsgegevens, datum aanvraag en indicatiegegevens.
Vanuit beide gemeenten wordt 1 record aangeleverd. De oude gemeente
daarna niet meer, dus ook geen Geen_plaatsingsrecord.
Nieuwe gemeente voegt dienstbetrekking of begeleid werken gegevens toe.
Begindatum Dbt of BW (kenmerk 19 of 27) is de datum indiensttreding bij
nieuwe gemeente. Deze datum is gelijk aan de einddatum bij de oude
gemeente.
Bij verhuizing binnen hetzelfde Sw-bedrijf bestaat de keuzemogelijkheid de
betalende gemeente niet mee te veranderen.
BW = Arbeidsovereenkomst Begeleid werken

