Te registeren kenmerken 2021
DEEL 2
In deze kenmerkenlijst staat in de eerste kolom aangegeven welke gegevens (vanaf 2021) door het Sw-bedrijf in opdracht van de gemeente(n) worden aangeleverd.
De statistiek hanteert einddatums “tot” (en geen einddatums “tot en met”).
kenmerk
Administratieve gegevens
(1) statistiekjaar en
halfjaarperiode
(2) verantwoordelijke
gemeente of WGR-verband

korte toelichting

veldnaam

posities

Halfjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

halfjaar

5

JJJJH (bijvoorbeeld 20171 of 20172)

Gemeente die of WGR-verband dat formeel verantwoordelijk is
voor de verstrekking van de statistiekgegevens.
Dit is dezelfde gemeente die of WGR-verband dat
verantwoordelijk is voor de verstrekking van financiële
informatie.

gemwgr

4 of 5

(3) betalende gemeente

Gemeente waar betrokkene zijn dienstbetrekking heeft of die tbv
diens arbeidsovereenkomst begeleid werken een subsidie
verstrekt.
Het gaat hier niet om de gemeente van inschrijving in de BRP
(GBA), alhoewel dit vaak dezelfde gemeente zal zijn.

betgem

3 of 4

(4) datum wijziging betalende
gemeente

De datum met ingang waarvan de gemeente aangemerkt wordt
als nieuwe betalende gemeente t.o.v. de vorige meting.
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting en is dus
NIET gelijk aan de 1e dag van het halfjaar van meting. Ook is de
datum NIET gelijk aan de begindatum van het dienstverband.

datbtgem

8

Vul uw UO-nummer in (lijst beschikbaar op http://wsw.onderzoek.nl (vraag &
antwoord).
Indien sprake is van een WGR-verband met meerdere gemeenten, krijgen alle
gemeenten hetzelfde UO-nummer van dat WGR-verband mee.
Indien een organisatie voor meerdere gemeenten gegevens aanlevert (zonder dat
sprake is van een WGR-verband) wordt per gemeente het desbetreffende UOnummer vermeld.
‘Buiten’gemeenten krijgen ook het UO-nummer mee van het WGR-verband waar de
Wsw-er zijn dienstverband heeft of het UO-nummer van de ‘centrum’gemeente.
CBS-gemeentecode (lijst beschikbaar op http://wsw.onderzoek.nl (vraag &
antwoord).
Indien iemand in het buitenland woont, de code invullen van de gemeente die de
Wsw-plaatsing financiert, indien deelnemend in het WGR-verband (dus geen 8888).
Bij Geen plaatsingen de code invullen van het laatste dienstverband, indien
deelnemend in het WGR-verband.
In geval van een ‘buiten’-gemeente is de Betalende gemeente een gemeente
binnen het WGR-verband of de ‘centrum’-gemeente.
JJJJMMDD
De datum waarop er een nieuwe gemeente geregistreerd wordt als betalende
gemeente na een verhuizing (naar) binnen of naar buiten het GR-verband.
Het gaat om een datum BINNEN het halfjaar van meting (dus NIET 1-7-2017 of 11-2018) en BINNEN het dienstverband (dus NA de begindatum Dbt of Bw).

bsn
gebdat
geslacht
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gemeente

3 of 4

Persoonsgegevens
(5) BSN
(6) geboortedatum
(7) geslacht
(8) huidige gemeente van
inschrijving

Gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in de BRP (GBA)
aan het eind van de meetperiode. Het gaat hier niet om
betalende gemeente, e.d. Code verandert na een verhuizing.
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waarden

Burgerregistratienummers bestaan altijd uit minimaal 8 en maximaal 9 cijfers
JJJJMMDD
1 = man
2 = vrouw
CBS-gemeentecode (lijst beschikbaar op http://wsw.onderzoek.nl (vraag &
antwoord).
Indien iemand in het buitenland woont: code 8888 gebruiken.

kenmerk
(9, 10 en 11) handicapcode

Aanvraag
(12) datum aanvraag eerste
indicatie

(13) datum aanvraag
herindicatie
Besluit/advies indicatie
(14) datum indicatiebesluit

(15) datum afloop geldigheidsduur indicatie
(16) besluit doelgroep

(17) besluit arbeidshandicap

(18) advies werkvorm

korte toelichting
veldnaam
Er kunnen maximaal 3 handicapcodes worden ingevuld (wanneer handic1
dit bij de beoordeling relevant is). Indien één handicap van door- handic2
slaggevende betekenis is, wordt deze als eerste genoemd. Het
handic3
gaat om de handicap die is vermeld in het indicatiebesluit of
daaraan ten grondslag liggende stukken.
Indien er slechts 1 of 2 handicapcodes van toepassing zijn, is
kenmerk 10 en/of 11 niet van toepassing (code 0).
Bij personen die op 31 december 1997 tot het werknemersbestand behoorden en niet volgens de nWSW zijn geherindiceerd, is alleen kenmerk 9 van toepassing met een 2-cijferige
code zoals aangegeven in de 1e kolom (010 t/m 040).
Voor personen over wie vanaf 1 januari 1998 een (her)indicatiebesluit is genomen, moeten de codes 110 t/m 260 worden
gebruikt (tussen haakjes is de bijbehorende ICIDH-indeling
aangegeven).
Code 160: beschermde woonvorm of in de afgelopen 5 jaar
minimaal 2 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis verbleven.
Code 270: alleen te gebruiken igv herindicatie “onderzijde”
Code 888: alleen te gebruiken igv herindicatie “bovenzijde”

posities
2 0f 3
3
3

Dag waarop de aanvraag tot toelating in de Wsw door het UWV
ontvankelijk is verklaard (aanvraag compleet). Deze datum
wordt nooit meer gewijzigd, ook niet bij herindicatie! Vanaf 2015
zijn er geen 1e indicaties meer, dus datum aanvraag verandert
nooit meer en kan NIET op of na 1/1/2015 liggen.
Dag waarop de aanvraag tot periodieke herindicatie en herindicatie op eigen verzoek door het UWV ontvankelijk is verklaard
(aanvraag herindicatie compleet).

aanvraag

8

hervraag

8

Deze datum wordt aangepast bij iedere herindicatie.
Vanaf 2015 zijn er geen 1e indicaties meer, dus datum indicatiebesluit blijft onveranderd of wordt datum herindicatiebesluit.
Vermeld wordt de datum afloop geldigheidsduur zoals vermeld
op de (her)indicatiebeschikking.

indicati

8

indiduur

8

Indien is besloten dat betrokkene niet tot de doelgroep behoort
(code 2 of 3), zijn de kenmerken 15, 17 en 18 niet van
toepassing (code 0).
De categorie ‘licht’ komt niet meer voor bij indicaties die vanaf
1-1-2005 zijn uitgevoerd.
De arbeidshandicap ‘ernstig’ telt in de realisatieberekening met
factor 1,25 mee en ‘matig’ met factor 1. Houd hier rekening mee
bij de registratie van code 3.
Het gaat hier om het advies van het UWV.

doelgrb

1

handicb

1

werkb

1

Versie 19, november 2021

indicatie vóór 1 jan. 1998
10 = 1 (lichamelijk
gehand.)
21 = 2a (licht verstand.
geh)
22 = 2b (matig verstand.
geh)
30 = 3 (psychisch geh.)
40 = 4 (overig)

waarden
indicatie vanaf 1 januari 1998
110 = licht verstandelijk gehandicapt (13)
120 = matig verstandelijk gehandicapt (12)
130 = demente personen (14)
140 = bewustzijnsgehandicapten (20-22)
150 = niet ernstig psychisch gehandicapt (15-19, 23-29)
160 = ernstig psychisch gehandicapt (15-19, 23-29)
170 = doven (40-41)
180 = overige auditief gehandicapten (42-47, 49)
190 = blinden (50-51)
200 = overig visueel gehandicapten (52-58)
210 = evenwichtgehandicapten (48)
220 = overig zintuiglijk gehandicapten (69, 95-98)
230 = uithoudingsgehandicapten (61)
240 = overige orgaangehandicapten (60, 62-68)
250 = motorisch gehandicapten (70-79)
260 = overige gehandicapten (30-39, 80-87, 89-90,
92-94, 99)
270 = diepe of ernstige zwakzinnigheid (igv onderzijde)
888 = geen handicap (ALLEEN gebruik igv bovenzijde)

JJJJMMDD
Het gaat om de datum van de initiële indicatie (verzoek van de cliënt tot toelating
Wsw).
Bij personen die vóór 1-1-1998 zijn aangemeld en ook een 1e indicatiebesluit van
vóór 1998 hebben, is dit kenmerk niet van toepassing (code 0).
JJJJMMDD
Zolang nog geen herindicatiebesluit is afgegeven, blijft dit kenmerk niet van
toepassing (code 0) of de vorige datum aanvraag herindicatie bevatten.
JJJJMMDD
De datum van het meest recente (her-)indicatiebesluit, niet zijnde een ontslagbesluit.
JJJJMMDD
Bij een herindicatiebesluit “onderzijde” of “bovenzijde”, is dit kenmerk niet van
toepassing (code 0).
1 = behoort tot doelgroep
2 = behoort niet tot doelgroep: onderzijde
3 = behoort niet tot doelgroep: bovenzijde
1 = licht (nvt bij besluit vanaf 1-4-2005)
2 = matig
3 = ernstig

1 = begeleid werken
2 = niet begeleid werken

kenmerk
Dienstbetrekking
(19) begindatum
dienstbetrekking
(20) detachering

veldnaam

posities

begindbt

8

JJJJMMDD

Het betreft hier externe detachering bij een reguliere werkgever.
Interne detachering en ook ‘Werken op locatie’ (WOL) vallen
onder “Geen (groeps)detachering” (code 1).
Groepsdetachering: minimaal 3 personen in één werkverband.
Het gaat om de situatie aan het einde van de meetperiode, bij
wijziging binnen de meetperiode of op het moment van einde
van de dienstbetrekking.
De datum waarop de soort detachering verandert t.o.v. de
vorige meting.
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting.

detacher

1

1 = geen detachering
2 = wel detachering, individueel
3 = wel detachering, groepsverband

datdeta

8

Is niet van toepassing (code 0) als de huidige dienstbetrekking
voortduurt of de einddatum in een volgend halfjaar ligt.
Hier wordt een datum “tot” gehanteerd.
Contractueel overeengekomen aantal uren per week.
Het gaat om de situatie aan het eind van de meetperiode, bij
wijziging binnen de meetperiode of bij einde dienstbetrekking.
De datum met ingang waarvan de omvang van de dienstbetrekking is gewijzigd t.o.v. de vorige meting.
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting.

einddbt

8

omvdbt

2

datomvdb

8

Percentage van het contractuele loon, dat daadwerkelijk wordt
uitbetaald, rekeninghoudend met oa. seniorenregeling, ziekte of
“slaper zijn”.
Het gaat om de situatie aan het eind van de meetperiode, bij
wijziging binnen de meetperiode of bij einde dienstbetrekking.
(26) datum stopzetting
De datum met ingang waarvan er geen loon meer betaald wordt,
uitbetaling loon (m.b.v.
terwijl de dienstbetrekking in stand blijft: de “slaper”.
contract)
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting.
(26a) begindatum RVU
De datum waarop de RVU ingaat
Kenmerken 19 tm 26 wijzigen niet
Arbeidsovereenkomst (begeleid werken)
(27) begindatum
arbeidsovereenkomst BW

percendb

3

datlndb

8

datrvu

8

beginarb

8

(28) einddatum
arbeidsovereenkomst BW

Is niet van toepassing (code 0) als de huidige arbeidsovereenkomst voortduurt of de einddatum in een volgend halfjaar ligt.
Hier wordt een datum “tot” gehanteerd.
Contractueel overeengekomen aantal uren per week.
Het gaat om de situatie aan het eind van de meetperiode, bij
wijziging binnen de meetperiode of bij einde begeleid werken.
De datum met ingang waarvan de omvang van de arbeidsovereenkomst is gewijzigd t.o.v. de vorige meting.
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting.

eindarb

8

omvarb

2

datomvbw

8

Percentage van het contractuele loon, dat daadwerkelijk wordt
uitbetaald, rekeninghoudend met seniorenregeling of “slaper”.
Het gaat om de situatie aan het eind van de meetperiode, bij
wijziging binnen de meetperiode of bij einde begeleid werken.
De datum met ingang waarvan er geen loon meer betaald wordt,
terwijl de arbeidsovereenkomst BW in stand blijft: de “slaper”.
De datum ligt altijd binnen het halfjaar van meting.

percenbw

3

datlnbw

8

(21) datum wijziging soort
detachering

(22) einddatum
dienstbetrekking
(23) overeengekomen aantal
uren per week
(24) datum wijziging
overeengekomen aantal
uren per week

korte toelichting

(25) percentage uitbetaald
contractloon

(29) overeengekomen aantal
uren per week
(30) datum wijziging
overeengekomen aantal
uren per week
(31) percentage uitbetaald
contractloon

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

waarden

Igv einde van de dienstbetrekking wordt NIET de detacheringscode aangepast naar
“Geen detachering” (code 1): het gaat dan om de situatie op het einde van de
dienstbetrekking en niet het meetmoment aan het einde van de meetperiode.
JJJJMMDD
De datum waarop de detacheringscode bij kenmerk 20 veranderd is t.o.v. de vorige
meting. De datum kan 1-7-2017 of 1-1-2018 zijn, maar niet gelijk aan de
begindatum dienstbetrekking. Van belang voor aanlevering t.b.v. het LDR.
JJJJMMDD
De einddatum is de dag volgend op de laatste werkdag: dus “tot” en niet “tot en
met”; bijv: bij einde dbt op 31-12-2017 wordt de einddatum (tot) 1-1-2018
In hele uren weergeven (geen decimalen); maximaal 36 uur.
In geval van een “slaper” het contractuele aantal uur invullen (zie onder percentage
uitbetaald loon).
JJJJMMDD
De datum waarop het aantal contracturen bij kenmerk 23 is veranderd.
Het gaat om een datum BINNEN het halfjaar van meting (dus NIET 1-7-2017 of 11-2018) en BINNEN de dienstbetrekking (dus NA de begindatum Dbt).
Afronden op gehele getallen. Standaard is de waarde 100(%). Alleen indien iemand
minder uren gaat werken bij een gelijkblijvend aantal contracturen (kenmerk 23) en
daarom minder loon krijgt uitbetaald, is de waarde lager dan 100%.
In geval van een “slaper” is het percentage “0” (en de omvang blijft ongewijzigd)!
JJJJMMDD
Alleen de datum waarop het percentage uitbetaald loon bij kenmerk 25 de waarde
0% heeft gekregen t.o.v. de vorige meting: dit betreft een zgn. “slaper”.
JJJJMMDD
De datum ligt uiterlijk 2 jaar vóór de wettelijke pensioendatum
JJJJMMDD
De begindatum blijft de datum waarop het Wsw-begeleid werken (ooit) is gestart,
ondanks een aansluitend nieuw werkgeverscontract: het BW wordt voortgezet.
JJJJMMDD
De einddatum is de dag volgend op de laatste werkdag: dus “tot” en niet “tot en
met”; bijv: bij einde BW op 31-12-2017 wordt de einddatum (tot) 1-1-2018.
Aantal hele uren werkzaam bij werkgever weergeven: maximaal 40 uur.
In geval van een “slaper” het contractuele aantal uur invullen (zie onder percentage
uitbetaald loon).
JJJJMMDD
De datum waarop het aantal contracturen bij kenmerk 29 is veranderd.
Het gaat om een datum BINNEN het halfjaar van meting (dus NIET 1-7-2017 of 11-2018) en BINNEN de arbeidsovereenkomst BW (dus NA de begindatum BW).
Afronden op gehele getallen. Standaard is de waarde 100(%). Alleen indien iemand
minder uren gaat werken bij een gelijkblijvend aantal contracturen (kenmerk 29)
en daarom minder loon krijgt uitbetaaald, is de waarde lager dan 100%.
In geval van een “slaper” is het percentage “0” (en de omvang blijft ongewijzigd)!
JJJJMMDD
Alleen de datum waarop het percentage uitbetaald loon bij kenmerk 31 de waarde
0% heeft gekregen t.o.v. de vorige meting: dit betreft een zgn. “slaper”.

kenmerk
Uitstroom
(33) reden ontslag
werknemersbestand

(34) bestemming uitstroom
werknemersbestand

korte toelichting

veldnaam

Het gaat om de reden waarom de dienstbetrekking of arbeidsredenont
overeenkomst BW is beëindigd.
Bij een aansluitende overgang naar een ander soort dienstverband is geen sprake van uitstroom uit het werknemersbestand en worden geen reden en bestemming geregistreerd.
Bij een niet aansluitende overgang of een niet aansluitend nieuw
dienstverband worden reden en bestemming wel geregistreerd.
Vaak is er een logisch verband tussen de reden ontslag en de
bestemming na uitstroom:
- Wanneer de proeftijd afloopt of een tijdelijk contract wordt
beëindigd (Reden code 6 of 7), zal men in een uitkeringssituatie
terechtkomen (Bestemming code 6 of 10).
- Wanneer iemand de AOW-leeftijd bereikt, is overleden of 2 jaar
ziek is geweest, wordt de Reden code 8 (overlijden, 2 jaar ziek,
pensioen) en volgt als Bestemming code 7 (pensioen), code 9
(overlijden) of 6 (uitkering ziekte of AO).
Indien code 3 (behoort niet langer tot de doelgroep) van toepassing is, dienen ook de overeenkomstige kenmerken over het
herindicatiebesluit te worden ingevuld (kenmerken 14 en 16).
Het gaat om de bestemming direct aansluitend op de beëinbestem
diging van de dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst BW.
Bij een aansluitende overgang naar een ander soort dienstverband is geen sprake van uitstroom uit het werknemersbestand en worden geen reden en bestemming geregistreerd.
Bij een niet aansluitende overgang of een niet aansluitend nieuw
dienstverband worden reden en bestemming wel geregistreerd.
Vaak is er een logisch verband tussen reden en bestemming:
- Wanneer de proeftijd afloopt of een tijdelijk contract wordt
beëindigd (Reden code 6 of 7), zal men in een uitkeringssituatie
terechtkomen (Bestemming code 6 of 10).
- Wanneer iemand de AOW-leeftijd bereikt, is overleden of 2 jaar
ziek is geweest, wordt de Reden code 8 (overlijden, 2 jaar ziek,
pensioen) en volgt als Bestemming code 7 (pensioen), code 9
(overlijden) of 6 (uitkering ziekte of AO).
Het is niet nodig code 3 Geen Wsw-plaatsing te registreren om
een persoon de volgende meting terug te laten komen in de
statistiek met een Geen_plaatsingsrecord. Igv bestemmingscodes 1, 4, 6, 8, 10 en 11 komen Geen_plaatsingsrecords terug
in de statistiek.
Bij meerdere bestemmingen de meest specifieke invullen.
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posities

waarden

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

onvoldoende medewerking bevorderen arbeidsbekwaamheid/verkrijgen arbeid
onvoldoende medewerking aan herindicatie
betrokkene behoort niet langer tot de doelgroep
ontslag op eigen verzoek (bijv. uitstroom naar regulier werk of verhuizing)
overige redenen
aflopen proeftijd
aflopen overeenkomst voor bepaalde tijd
overlijden, twee jaar ziek, (vervroegd) pensioen
onbekend

1 of 2

Let op: Antwoordmogelijkheden en codes zijn met ingang van 2015 gewijzigd.
In sommige registratieprogramma’s (zoals bijv Compas) worden de oude
antwoordmogelijkheden en codes nog gehanteerd. In de export worden deze codes
gehercodeerd naar de thans te gebruiken ‘nieuwe’ codes.
1 = reguliere arbeid
2 = WSW-plaatsing andere gemeente / WGR-verband
3 = geen Wsw-plaatsing
4 = participatievoorziening (gesubsidieerde arbeid, REA)
5 = AWBZ-voorziening
6 = uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid (wajong)
7 = VUT of pensioen
8 = overige bestemmingen
9 = overlijden
10 = uitkering WWB, IOAW, IOAZ, werkloosheid
11 = onbekend

