
 

 
 

 

 

 

Te registeren kenmerken 2017 

 

DEEL 1: OVERZICHT VAN RELEVANTE KENMERKEN PER 2017 

Kenmerk relevant bij 

 

Dbt van vóór 

1-1-1998 

Dbt vanaf 

1-1-1998 

Begeleid 

werken 

Geen 

plaatsing 

Administratieve gegevens     

(1) statistiekjaar en halfjaarperiode X X X X 

(2) verantwoordelijke gemeente of WGR-verband X X X X 

(3) betalende gemeente X X X X 

(4) datum wijziging betalende gemeente (X) (X) (X) (X) 

Persoonsgegevens     

(5) BSN X X X X 

(6) geboortedatum X X X X 

(7) geslacht X X X X 

(8) huidige gemeente van inschrijving X X X X 

(9) handicapcode (1) X X X X 

(10) handicapcode (2)  (X) (X) (X) 

(11) handicapcode (3)  (X) (X) (X) 

Aanvraag indicatie      

(12) datum aanvraag 1e indicatie  X X X2 

(13) datum aanvraag herindicatie (X)1 (X) (X) X2 

Besluit/advies indicatie     

(14) datum indicatiebesluit (X)1 X X X2 

(15) datum afloop geldigheidsduur indicatie   X X X2 

(16) besluit doelgroep (X)1 X X X2 

(17) besluit arbeidshandicap   X X X2 

(18) advies werkvorm (X)1 X X X2 

Dienstbetrekking        

(19) begindatum dienstbetrekking X X   

(20) detachering X X   

(21) datum wijziging soort detachering (X) (X)   

(22) einddatum dienstbetrekking (X) (X)   

(23) overeengekomen aantal contracturen X X   

(24) datum wijziging overeengekomen aantal contracturen  (X) (X)   

(25) percentage uitbetaald contractloon X X   

(26) datum stopzetting uitbetaling loon (m.b.v. contract) (X) (X)   

Arbeidsovereenkomst (begeleid werken)        

(27) begindatum arbeidsovereenkomst   X  

(28) einddatum arbeidsovereenkomst   (X)  

(29) overeengekomen aantal uren per week    X  

(30) datum wijziging overeengekomen aantal contracturen    (X)  

(31) percentage uitbetaald contractloon   X  

(32) datum stopzetting uitbetaling loon (m.b.v. contract)   (X)  

Uitstroom       

(33) reden ontslag werknemersbestand (X) (X) (X)  

(34) bestemming uitstroom werknemersbestand (X) (X) (X)  

(X) Alleen registreren als de situatie zich voordoet (bijv. bij daadwerkelijke uitstroom, wijzigng, stopzetting of herindicatie). 
1 Alleen van toepassing bij herindicatie op eigen verzoek (voor onderzijde of voor begeleid werken) 
2 Niet van toepassing bij de ‘oude doelgroep’ (dienstbetrekking van vóór 1-1-1998), tenzij 1 geldt 

 
Versie 13, november 2017 


