Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU)
Toelichting

Inleiding
Voorheen publiceerde AMI (naast de WW-cijfers) het aanbodcijfer Niet-Werkende Werkzoekenden
(NWW). Dit cijfer was gebaseerd op gegevens uit Sonar. Hoewel aan dit cijfer al bijna vijf jaar geen actieve publiciteit meer werd gegeven, was het vanwege de vele (gemeentelijke) uitsplitsingen nog steeds
populair. Met name gemeenten gebruikten het NWW nog steeds, ondanks de wetenschap dat het cijfer
vooral een administratief gegeven is en feitelijk geen arbeidsmarktbewegingen weergeeft. Er was immers
geen goed alternatief beschikbaar.
Door gewijzigde regelgeving en registratievoorschriften in Sonar en op werk.nl schetste het NWW slechts
een deel van de niet werkende werkzoekendenpopulatie op de arbeidsmarkt. Het NWW voorzag dus maar
voor een beperkt aandeel in de informatiebehoefte van gemeenten en andere arbeidsmarktprofessionals.
Sinds december 2017 is het NWW niet meer geactualiseerd, met de belofte een nieuw aanbodcijfer te
introduceren dat meer recht doet aan de arbeidsmarktsituatie. In samenwerking en afstemming met
diverse collega’s van het WERKbedrijf, SBK, SZW, CBS, gemeentevertegenwoordigers uit de G32, intermediairs en onderzoekbureaus is een nieuw aanbodcijfer ontwikkeld.

Een nieuw aanbodcijfer
Dit aanbodcijfer noemt UWV ‘Geregistreerde Werkzoekenden bij UWV’ (GWU). Dit cijfer geeft een beter
beeld van het aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt dan het NWW. Het cijfer bestaat uit werkzoekenden met WW- of AG-uitkering met arbeidsvermogen. Ook alle mensen met een bijstandsuitkering
maken onderdeel uit van GWU. Dit is mogelijk sinds de automatische koppeling tussen Sonar en de polisadministratie is gerealiseerd. Naast personen met een uitkering maken ook personen die geen uitkering
van UWV ontvangen, maar toch gebruik maken van werk.nl onderdeel uit van het nieuwe aanbodcijfer.
Voorwaarden bij de laatste groep is dat zij een actief CV op werk.nl hebben staan.
GWU kent dezelfde variabelen als het oude NWW, denk daarbij aan variabelen als provincie, arbeidsmarktregio, gemeenten, opleidingsniveau, beroepsgroep, leeftijdsklasse, etc. De toegevoegde waarden
van het aanbodcijfer GWU zijn dat het cijfer te differentiëren is naar uitkeringstype (WW, Wajong, WIA en
in de toekomst ook bijstand).
Er worden twee tabellensets ter beschikking gesteld op werk.nl: een tabel ‘Geregistreerde werkzoekenden
bij UWV zonder dienstverband’ en een tabel ‘Geregistreerde werkzoekenden bij UWV met dienstverband’.
Hiermee maakt UWV inzichtelijk hoeveel mensen op zoek zijn naar werk, maar tegelijkertijd brengen wij
ook in beeld hoeveel mensen al een dienstverband hebben. GWU biedt UWV zelf, maar ook landelijke en
regionale partners de mogelijkheid een beter beeld te hebben van het aanbod (op geaggregeerd niveau)
dat op zoek is naar baan. Op basis van deze meer volledige cijfers kunnen er regionaal keuzes worden
gemaakt voor de landelijke, sectorale of regionale arbeidsmarktagenda’s. Het GWU wordt per 11 juni
2018 beschikbaar gesteld; de dataset vangt aan per oktober 2017 en bevat bij lancering gegevens tot en
met december 2017. Maandelijks wordt het GWU aangevuld met nieuwe maandinformatie. Er is daarbij
sprake van een minimale periode van vertraging van drie tot vier maanden in verband met de bepaling of
er sprake is van een dienstverband.
UWV is voornemens het GWU verder te ontwikkelen, waarbij onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is
met name extra variabelen toe te voegen aan de tabellenset Geregistreerde werkzoekenden bij UWV met
dienstverband. Denk daarbij aan contracturen, contracttype, inkomenscohort, stapelbanen en dergelijke.
De verkenning naar deze variabelen wordt na de zomer van 2018 gestart. Verder wordt na de zomer door
CBS en UWV gestart met het schrijven van een artikel over de verschillen en overeenkomsten tussen het
werkloosheidscijfer en het GWU, zoals dat in het verleden ook is gedaan voor het NWW en de werkloosheidcijfers.

Definitie en de bronnen van GWU
Voor GWU hanteert UWV de volgende definitie: personen van 15 tot 75 jaar die als werkzoekend bij UWV
staan geregistreerd met een WW-uitkering, Bijstandsuitkering, Wajong-uitkering, WGA-uitkering, WAOuitkering en dienstverlening van UWV of gemeenten ontvangen, of een actief cv op werk.nl hebben.
Bij de bepaling van het GWU wordt gebruik gemaakt van vier bronsystemen.

 Sonar, het klantvolgsysteem van het WERKbedrijf
Uit Sonar worden alle personen met een Wajong, WGA of WAO indicering opgehaald. Dit zijn de klanten waarvoor UWV verantwoordelijk is voor de dienstverlening. Daarnaast worden uit Sonar alle personen meegenomen met een indicering NUG of Bijstand. Dit zijn alle personen waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is voor de dienstverlening. Belangrijk om te weten is dat Sonar is verrijkt met informatie over bijstandsgerechtigden door een automatische koppeling van Sonar met de polisadministratie. Deze koppeling vindt maandelijks plaats.
 WWO, het registratiesysteem voor de WW
Uit het WWO worden alle personen meegenomen die een WW-recht hebben. Dit zijn dus de klanten
waarvoor UWV verantwoordelijk is voor de dienstverlening. GWU heeft dus ten aanzien van de WW
betrekking op WW-personen in plaats van WW-Rechten. Eén persoon kan meerdere rechten hebben.
 Werk.nl, specifiek het CV-bestand
Uit het CV-bestand van werk.nl worden alle actieve cv’s opgehaald, dus alleen de cv’s die ook beschikbaar zijn voor matching op vacatures.
 Polisadministratie
De polisadministratie wordt gebruikt om te bepalen of een bij UWV geregistreerde werkzoekende een
dienstverband heeft. Het hebben van een dienstverband is bepaald op >4 verloonde uren in die
maand in de polisadministratie.
Na het samenvoegen van de bronbestanden worden deze ontdubbeld. Indien een persoon in meerdere
bronbestanden is aangetroffen, dan wordt alle beschikbare informatie gebruikt. Als persoon komt iedereen maar één keer in GWU voor.

Beschikbare variabelen bij lancering
 Peildatum
Waardes: ultimo maand of jaar.
 Geografische indelingen
Waardes: alle gebruikelijke geografische indelingen.
 Geslacht
Waardes: Man, vrouw, onbekend
 Leeftijdsindeling
Waardes: CBS-leeftijdsklasse (vijfjaarscohorten, onbekend).
 Beroep
Waardes: BRC-beroepsklasse
 Opleidingsniveau
Waardes: Basisonderwijs, VMBO, Havo/VWO, MBO-1, MBO-algemeen, MBO-2, MBO-3, MBO-4,
Hbo/bachelor, WO/master, Onbekend.
 WW-uitkering
Waardes: Ja/Nee. Alle personen in GWU die bij UWV geregistreerd staan met een WW- uitkering krijgen de waarde Ja, alle andere Nee. Dit gaat dus om personen en niet om rechten.
 CV op werk.nl
Waardes: Ja/Nee. Alle personen met die een actief CV’s op werk.nl hebben krijgen de waarde Ja; alle
andere personen krijgen de waarde Nee.
 NUG Dienstverlening gemeente
Waardes: Ja/Nee. Alle personen waarvan door gemeentes in Sonar is geregistreerd dat ze NUGdienstverlening ontvangen krijgen de waarde Ja; alle andere personen krijgen de waarde Nee. Het algemeen gangbare begrip nuggers is veel ruimer. Gemeenten kunnen subsidieregelingen inzetten voor
niet-uitkeringsgerechtigden die geen baan hebben, zoals een loonkostensubsidie of scholingsgeld. Deze dienstverleningsvorm valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De groep NUG met
dienstverlening vanuit gemeenten is alleen zichtbaar als de gemeente gebruik maakt van de systemen
van UWV. Niet alle gemeenten maken gebruik van de klantsystemen van UWV. Dat betekent dat niet
de gehele populatie NUG-gemeente in beeld kan worden gebracht.
 Wajongdienstverlening
Waarde: Ja/Nee. Alle Wajongers waarvan in Sonar staat geregistreerd dat ze arbeidsvermogen hebben en daarmee dienstverlening van UWV WERKbedrijf ontvangen krijgen de waarde Ja; alle andere
personen krijgen de waarde Nee. Het betreft alleen personen met een Wajong-uitkering die vallen onder de dienstverlening van UWV.
 WIA/WAO-dienstverlening
Waarde: Ja/Nee. Alle personen waarvan in Sonar staat geregistreerd dat ze van UWV WERKbedrijf
dienstverlening in het kader van de WIA/WGA of WAO/WAZ ontvangen krijgen de waarde Ja; alle andere personen krijgen de waarde Nee. WIA is de uitkering die kan worden aangevraagd als iemand
door ziekte niet of minder kan werken. De WIA kent twee soorten uitkering, namelijk de WGAuitkering en de IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, voor
personen die twee jaar of langer ziek zijn en (in de toekomst) kunnen werken. De IVA maakt geen
onderdeel uit van GWU, omdat dit personen betreft die niet of nauwelijks beschikken over arbeidsvermogen.

