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1. Aanleiding
Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op
de arbeidsmarkt. Zij hebben veelal flexibele contracten, ontvangen vaak lagere lonen en lopen een
groter risico op langdurige werkloosheid. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor
begeleiding naar school of bemiddeling naar werk. Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage
Jongeren in Beeld ontwikkeld en stuurt gemeenten een rapportage over jongeren in de
leeftijdscategorie 23-27 jaar als blijkt dat zij:





Geen startkwalificatie hebben;
Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
Geen werk of te weinig inkomen (< 473,- per maand) hebben;
Geen uitkering (ongeacht bedrag) hebben.

2. Juridisch kader
2.1 Wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling
Om jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 in beeld te brengen is er en bestandskoppeling nodig die
gegevens vanuit UWV en DUO via het Inlichtingenbureau aan gemeenten levert. Het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Participatiewet per 1 januari 2017 daartoe aangepast.
Het is het DUO, UWV, en de RvIG wettelijk toegestaan gegevens beschikbaar te stellen aan gemeenten,
door tussenkomst van het Inlichtingenbureau, ten behoeve van het in beeld brengen van jongeren in de
leeftijdscategorie 23-27. Dit is geregeld in:



Art. 10f van de Participatiewet. Hierin staat dat de gemeente jongeren zonder startkwalificatie
een aanbod kan doen voor een leerwerktraject.
Een verduidelijking van artikel 64 van de Participatiewet, waarin bevoegdheden met betrekking
tot gegevensuitwisseling zijn opgenomen, is in de Verzamelwet SZW 2017 gerealiseerd.

2.3 Gebruik van gegevens
Let op! In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het wettelijk niet
toegestaan om de rapportage Jongeren in Beeld te verrijken met gegevens afkomstig vanuit SuwinetInkijk.

3. Werking product
Het Inlichtingenbureau ontvangt maandelijks van de DUO gegevens van jongeren in de leeftijdscategorie
23 tot 27 jaar, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen startkwalificatie hebben.
Om te bepalen in welke gemeente deze jongeren woonachtig zijn, vraagt het Inlichtingenbureau van
deze jongeren de gemeentecode op bij de RvIG. Vervolgens vindt er een toets plaats bij het UWV, om na
te gaan of er in de rapportagemaand sprake is van een uitkering en-/of werk.
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3.1 Actualiteit gegevens
De opgevraagde brongegevens van de DUO en de RvIG zijn actueel en worden zowel opgevraagd en
geleverd in dezelfde kalendermaand. De Gegevens vanuit de UWV Polisadministratie zijn twee maanden
oud (T-2).

3.2 Leveringsmomenten en Bestandsformaten
De rapportage Jongeren In Beeld wordt maandelijks geleverd. Het Inlichtingenbureau levert twee
verschillende rapportages aan:
 Overzichtsrapportage, formaat .CSV
 Detailrapportage, formaat .XML

3.3 Inhoud CSV. Bestand
De naam van het bestand heeft de volgende structuur:
<organisatienaam>_Jongeren_in_beeld_<datum>.csv
Hieronder ziet u een voorbeeldafbeelding van de overzichtsrapportage. Per BSN zijn de gegevens
horizontaal af te lezen.

Instroom

Uitstroom

Reden
uitstroom

BSN_01 06-04-1990

Nee

Ja

Onbekend

-

Ja

BSN_02 30-10-1988

Nee

Ja

Leeftijd

-

Ja

BSN_03 02-03-1990

Nee

Ja

Onbekend

-

Ja

BSN_04 07-12-1989

Nee

Nee

-

Nee

Ja

BSN_05 19-12-1989

Nee

Nee

-

Nee

Nee

BSN

Geboorte
datum

Verhuisd
van/naar

Werk NulInkomen

3.3.1 Uitleg rapportage
 Instroom: Wanneer een BSN voor de eerste keer in de rapportage is opgenomen, wordt hier ‘ja’
vermeld;


Uitstroom: Wanneer er voor de laatste keer over een BSN wordt gerapporteerd, ziet u hier ‘ja’.
Zie kolom ‘reden uitstroom’ voor toelichting;



Reden uitstroom: De reden waarom een jongere is uitgestroomd (inschrijving opleiding, leeftijd
>27, verhuizing, uitkering, of inkomen > 473 euro);



Verhuisd van/ naar: Een wijziging op basis van verhuizing is te herleiden uit de kolom ‘instroom’
of ‘uitstroom’. Als een jongere is ingestroomd in de nieuwe gemeente wordt er vermeld uit
welke gemeente de jongere afkomstig is. Is de jongere afkomstig uit een gemeente die niet is
geautoriseerd voor het product Jongeren in Beeld? Dan krijgt u de status ‘onbekend’ te zien;



Inkomen: inkomsten onder de drempelwaarde (minder dan de drempelwaarde is 473 euro en
wordt gekwalificeerd als geen werk. 473 euro of meer betekent werk). Dit is gebaseerd op het
minimumloon >23 jaar met een dienstverband van 12 uur per week;



Nul Inkomen: Heeft een jongere wel een dienstverband maar is er volgens de UWV
polisadministratie geen bron van inkomen? Dan wordt dit aangemerkt als ‘Ja’. Dit geldt ook voor
0-urencontracten waarbij geen inkomen is gevonden.
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Ontvangt een jongere wel enig inkomen, maar ligt dit onder de drempelwaarde, dan wordt dit
aangemerkt als ‘Nee’.


Leeftijd: de jongere heeft de leeftijd van 26 jaar + 11 maanden bereikt;



Onbekend: Dit kan voorkomen als er vanuit een bron geen antwoord is verstuurd.

3.3 Inhoud detailrapportage (.XML)

Let op!
De .XML- en .CVS rapportages bevatten geen detailinformatie over de laatste opleiding, werkgevers- of
inkomstengegevens en-/of adresgegevens.

4. Doorontwikkeling Jongeren in Beeld
Omdat het product Jongeren in Beeld zich in de pilotfase bevindt wordt er in een later stadium gekeken
welke criteria alsnog worden toegevoegd aan de .XML- en .CSV rapportage. De vraag of een jongere
ondersteuning nodig heeft is niet volledig af te leiden uit de huidige rapportage
Op dit moment zijn de volgende gegevens niet inzichtelijk in de rapportage:







Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK),
Wel of niet getrouwd met kinderen;
Eventueel behaalde diploma’s;
De laatst genoten opleiding;
NAW gegevens;
De status VSO en PRO indicatie;
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4.1 Analyse Bestand
Wij raden u aan om een goede analyse uit te voeren op de ontvangen bestanden. Dit omdat het
Inlichtingenbureau alleen gegevens levert over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar met een laag
inkomen, zonder startkwalificatie en zonder inschrijving bij een onderwijsinstelling. Alle aanvullende
informatie, bijvoorbeeld een eerdere melding bij Sociale Zaken, een eerder gesignaleerde hulpvraag,
een inschrijving bij de KvK , of reeds bekende gegevens over de jongere bij een van de RMC’s worden
niet vermeld in de rapportage Jongeren in Beeld. Dit dient u zelf uit te zoeken.

5. Inloggen en ophalen bestanden
5.1 Inloggen portaal Inlichtingenbureau
Om het bestand Jongeren in Beeld op te halen dient u eerst in te
loggen op het online portaal van Stichting Inlichtingenbureau.
Dit doet u als volgt:
1. Ga naar www.inlichtingenbureau.nl.
2. Klik linksboven op de knop ‘INLOGGEN’
3. Klik op ‘Ga verder’ onder de tegel ‘Inloggen Informatiesysteem Inlichtingenbureau’.

5.2 Ophalen van bestanden
Via het tabblad Ophalen kunt u de rapportage Jongeren in Beeld downloaden.
>> Acties
1. Nadat u bent ingelogd op het portaal selecteert u in het rechtermenu het product Jongeren in
Beeld.
2. Klik tabblad Ophalen
3. Klik op de groene pijl om het rapport te downloaden

6. Hulp nodig?
Heeft u als gebruiker vragen en-/of opmerkingen over Jongeren in Beeld of mist u informatie in deze
instructie? Neem dan contact op met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800
222 11 22

Neem contact op met uw accountmanager
Wilt u een afspraak maken, heeft u behoefte aan toelichting of wilt u een productinhoudelijke vraag
stellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers:




Marjorie Stots, via mstots@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 750
Alex Tamminga, via atamminga@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 740
Marije Timmer, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 715
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