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Vastlegging fotografie

Let op: De getoonde beelden zijn geen eigendom van CBS  
en dienen uitsluitend ter illustratie.  
Voorkom dat deze beelden verder gebruikt worden!
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Fotografie inleiding

Het CBS probeert met zijn statistieken het maatschappelijk 

debat te voeden. Zodat we met zijn allen keuzes kunnen 

maken en beslissingen kunnen nemen die op feiten zijn 

gebaseerd. De fotografie van het CBS moet dan ook een 

weergave zijn van de maatschappij. Situaties zijn Neder-

lands, levensecht, authentiek, herkenbaar en nooit gema-

nipuleerd. Net zoals de cijfers van het CBS.

Het aantal middelen dat het CBS gebruikt vraagt om een 

breed arsenaal fotografie. Daarom zijn er voor verschil-

lende toepassingen verschillende soorten beeld. Op de 

volgende pagina’s gaan we verder in op de kenmerken en 

toepassing van de verschillende soorten fotografie.

Algemene foto’s

Dit zijn de beelden die worden gebruikt voor omslagen 

van boeken en folders en op de website. Deze beelden 

illustreren altijd een specifiek onderwerp. 

Fotografie met grafieken

Voor het binnenwerk van speciale boeken en andere 

speciale toepassingen kan een grafiek in een foto worden 

verwerkt. Dit stelt eisen aan de foto.

Foto is grafiek

Dit type fotografie wordt het minst ingezet omdat het las-

tig te vinden is in stockbeeld en dus meestal speciaal moet 

worden gemaakt, waardoor het kostbaarder is.

Fotografie magazines

Het relatiemagazine van het CBS sluit aan op de huisstijl, 

maar een tijdschrift stelt andere eisen aan opmaak en 

beeld dan een boek of een brochure. Voor een goed ritme 

is variatie in beeld noodzakelijk.

Let op: De getoonde beelden 
zijn geen eigendom van CBS en 
dienen uitsluitend ter illustra-
tie. Voorkom dat deze beelden 
verder gebruikt worden!

2.400.000 
kinderen geboren tussen 1946 en 1955: babyboomers

27.000 
per babyboomhuishouden te besteden
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Interview

nationale ombudsman 
alex brenninkmeijer

In dit nummer:
In gesprek met  
Sophie in ‘t Veld

CBS viert 10 jaar 
Centrum voor 
Beleidsstatistiek

Een beter 
publiek debat op 
basis van feiten

De chronische longziekte COPD 
komt vooral voor op latere leeftijd 
(40-plussers) onder mensen die flink 
gerookt hebben. Door de beschadiging 
van longen en luchtwegen lijden COPD-
patiënten aan kortademigheid. In 1995 
kwamen meer mannen dan vrouwen 
in het ziekenhuis terecht voor COPD. 
Toen werden 15 op de 10 000 mannen 
opgenomen, tegenover 9 op de 10 000 
vrouwen. Sindsdien is dit verschil 
geleidelijk afgenomen en inmiddels ook 
verdwenen. In 2010 kwamen 10 op de 10 
000 vrouwen in het ziekenhuis terecht 
wegens COPD. Dat is iets meer dan het 
aantal mannen in dat jaar: van hen werd 
9 op de 10 000 opgenomen. Wanneer we 
inzoomen op 65-plussers, zien we dat de 
mannen in de meerderheid zijn, zowel 
op het gebied van ziekenhuisopnames 
als van huisartscontacten. Dat komt 
waarschijnlijk omdat in de jaren ’80 en 
’90 van de vorige eeuw beduidend meer 
mannen van middelbare leeftijd en ouder 
rookten dan vrouwen.

10:10 000

Personen die arbeidsongeschikt 
zijn geworden, zijn beduidend min-
der vaak tevreden dan gemiddeld. 
Een aantal jaren voor de arbeids-
ongeschiktheid was 74 procent 
tevreden. In het jaar voordat zij 
een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering kregen, daalde het aandeel 
dat tevreden is naar 56 procent. In 
de jaren daarna stijgt dit aandeel 
weer langzaam tot het niveau van 
vóór ze arbeidsongeschikt waren.

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- 
en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent 
meer dan in 2010. In de periode 2004–2008 stegen 
de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent 
in 2008. Daarna volgde een kentering met een 
groei van 5,2 procent in 2009 en van 3,9 procent in 
2010. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto 
binnenlands product (bbp) is in 2011 licht gestegen 
tot 14,9 procent. De uitgaven per hoofd van de 
bevolking bedroegen 5.392 euro. In 2004 was dat 
4.016 euro.

72 procent van de 55-plussers heeft te maken met 
langdurige aandoeningen. Een !ink deel heeft 
meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De meest 
voorkomende langdurige aandoeningen onder 
vrouwen van 55 jaar of ouder zijn gewrichtsslijtage 
(39 procent) en hoge bloeddruk (36 procent). Bij 55-

plus mannen komt hoge bloeddruk het meest voor (30 
procent), gevolgd door gewrichtsslijtage (22 procent). 
Deze aandoeningen betekenen overigens lang niet 
altijd dat mensen zich beperkt voelen bij het uitvoeren 
van dagelijkse handelingen. Een meerderheid van hen 
geeft aan hiervan geen last te hebben.

56%

90 miljard

55+

Aa
ArBeIDsoNgesCHIkTeN 
TevreDeN

AAN zorgkosTeN

72% vAN 
55-plUssers 
       HeeFT eeN 
lANgDUrIge 
AANDoeNINg

30%
vertoont vanaf begin 
jaren negentig een 
positieve trend

€1,-
vertoont vanaf begin jaren 
negentig een positieve trend

80's
vertoont vanaf begin 
jaren negentig een 
positieve trend

kort: gezondheid
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Voor welvarende landen is kennis een belangrijk middel om economische groei te 

blijven realiseren. Op bestaande markten is het winnen van marktaandeel via prijs-

concurrentie geen strategie die lang standhoudt. Innovatie biedt perspectief om 

nieuwe producten of processen te ontwikkelen en daarmee een voorsprong op 

andere marktpartijen te realiseren. Succesvol innoveren heeft een grotere kans van 

daadwerkelijk innovaties te realiseren (CBS, 2010). In een kenniseconomie wordt 

via onderzoek en onderwijs in kennis geïnvesteerd. Daarnaast handelen (inter)

nationale bedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediairs in kennis. Deels 

gaat dit rechtstreeks via het in- en verkopen van kennis, bijvoorbeeld via het uitbe-

steden van R&D of het investeren in ICT. Deels gaat dit via het werven van zogehe-

ten “kenniswerkers”: mensen die beschikken over de benodigde kennis en vaardig-

heden. Kennis kan ook als zodanig verkocht worden, bijvoorbeeld door het 

toekennen van patenten.

Afgestudeerde hbo-er vaker een baan dan wo-er
Er vinden ook kennisstromen plaats die niet in geld zijn uit te drukken en daardoor 

in die zin niet direct meetbaar zijn. Voorbeelden zijn de (grens)overschrijdende 

kennisstromen binnen multinationale ondernemingen en de kennisuitwisseling in 

samenwerkingsprojecten. Om economische groei te blijven realiseren, is het wen-

selijk de aanwezige kennis uiteindelijk op optimale wijze te alloceren. De volgende 

stap is de vertaling naar innovaties: nieuwe toepassingen die te gelde kunnen wor-

den gemaakt. De innovaties die ondernemers op de markt brengen, kunnen tot de 

opkomst van nieuwe bedrijfstakken leiden (Bos en Stam, 2011). Via experimenten 

kunnen nieuwe ondernemers ontdekken wat het potentieel is van nieuwe econo-

mische activiteiten. Het succes van deze experimenten is onvoorspelbaar, maar kan 

richtinggevend zijn voor de toekomstige economische structuur, zoals in technolo-

gische zin via de opkomst van internetaanbieders, maar ook niet-technologisch: 

prijsvechters in de luchtvaart. In een proces dat wordt aangeduid als “creatieve 

destructie” (Schumpeter, 1942) brengen innovatieve nieuwkomers nieuwe bedrijfs-

takken voort die oude bedrijfstakken verdringen. Vanuit deze benadering zijn 

vooral nieuwe bedrijven van belang en in mindere mate gevestigde grote bedrijven 

of zelfstandigen zonder personeel.

7.3   Arbeidsmarktpositie van 
afgestudeerden uit het 
hoger ondewijs

Totale populatie

Vier gootste gemeenten

Overige gemeenten

met 2 100 000 inwoners

Gemeentes

< 100 000 inwoners

Afgestudeerden uit hbo en wo in 2007/’08 met betaald werk
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Doorstroom van hbo-ers
naar voltijdbanen

Voorbeelden van toepassing van algemene foto’s op omslagen en de website.

Voorbeelden van toepassing van foto’s die grafiek zijn op het omslag van het Statistisch Jaarboek en de website.

Voorbeeld van toepassing van foto 
met grafiek in het binnenwerk van 
een boek.

Fotografie in het relatiemagazine.
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Algemene foto’s

Dit type beeld wordt het meest gebruikt. De beelden  

illustreren het onderwerp van de publicatie.

Het beeld zoomt in op een situatie en legt de aandacht op 

een bepaald aspect ervan. Verschil in scherptediepte ver-

sterkt dat nog. De beelden zijn Nederlands en uit het leven 

gegrepen. Door het beeld aan te snijden wordt het span-

nender en wordt men als het ware het beeld ingetrokken.

Er zijn een aantal inhoudelijke en vormkenmerken. 

Inhoudelijke kenmerken

-  Nederlands, 

-  Levensecht, een kijkje in de werkelijkheid

-  Altijd ergens mensen op de foto (geheel of ingezoomd), 

nooit alleen stillevens of voorwerpen

-  Documentair, niet geposeerd: mensen kijken niet in de 

camera

-  Authentiek, nooit gemanipuleerd.

-  Herkenbare alledaagse situatie

-  Geen anonieme groepen

-  Respectvol

-  Bij voorkeur kleurrijk en positief

- Er gebeurt iets, actief

Vormkenmerken

-  Focus door scherp-onscherp contrast en/of perspectief

- Inzoomen op de situatie (crop)

- Natuurlijk licht, niet te donker

Op de volgende pagina’s geven we nog een aantal voor-

beelden hiervan. Bij elkaar geven de foto’s een beeld van 

het alledaagse leven van personen en bedrijven in Neder-

land. Net zoals de cijfers van het CBS.

ICT Babyboomers

Onderwijs Integratie Ondernemers

- 
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Algemene foto’s voorbeelden scherptediepte

ICT. Scherptediepte op de voorgrond. Ouderen. Scherptediepte op de voorgrond.

Duurzame toekomst. Scherptediepte licht vooraan op de voet-
stappen en niet op de mensen. Hier zijn de voetstappen het 
onderwerp en de mensen het decor.

Babyboomers. Scherptediepte ligt naar achteren, op het onder-
werp: de jarige vrouw.

Scherptediepte

De scherptediepte kan voor of achterin de foto liggen.

Hiermee kun je de blik van de kijker richten.

Bronnen

Deze foto’s zullen over het algemeen stockbeelden zijn. 

Zoek altijd op Nederlands beeld, alleen voor meer alge-

mene beelden kun je ook bij iStock zoeken. De visuele 

kwaliteit van deze beelden is in het algemeen slechter.

Bij Hollandse Hoogte vind je de meest authentieke en 

kwalitatief goede beelden.

Ondernemers. Scherptediepte ligt naar achteren, op het 
onderwerp: de man met de bloemenkar.
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Algemene foto’s voorbeelden voor verschilende onderwerpen

Ouderen: afhankelijk van de focus van de publicatie kiezen we voor actieve ouderen of de rollator.

Toerisme en recreatie: al deze beelden zijn mogelijk.
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Dit beeld is 
niet geschikt

Algemene foto’s voorbeelden voor verschilende onderwerpen

Jeugd

Ondernemers: dit is ook een rijtje (zie ongeschikte beeld hier-
boven), maar door de onscherpte is er focus en door de bewe-
ging en omgeving is het actiever. Dus is dit beeld wel geschikt.

Ondernemers: al deze beelden zijn mogelijk. Ondernemers: al deze beelden zijn mogelijk. Ondernemers: al deze beelden zijn mogelijk. 

Integratie

Dit beeld zou je misschien kunnen vinden voor integratie, maar 
het is te statisch: mensen zitten teveel op een rijtje. Er gebeurt 
te weinig, het beeld vertelt geen verhaal. Kies liever een meer 
actieve situatie, zoals de vrouwen op de fiets (links).
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Algemene foto’s in toepassingen

Monitor Duurzaam Nederland

De monitor presenteert een verzameling indicatoren, 

die de duurzame ontwikkeling goed beschrijft.Twee 

jaar geleden heeft het kabinet opdracht gegeven voor 

de Monitor Duurzaam Nederland.

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van: 

Centraal Planbureau

Planbureau voor de Leefomgeving  

Sociaal en Cultureel Planbureau   

Centraal Bureau voor de Statistiek

7,5 cijfer voor tevredenheid  in Nederland

Sinds 1985 is de milieudruk voor de meeste 
milieuproblemen aanzienlijk verminderd

Nederlandse aardgasreserves zullen 
over ongeveer twintig jaar op zijn  Monitor 
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 Bevolkingstrends 
    2011/2

 De Nederlandse
           economie 
    2011

Jaarboek onderwijs in cijfers 2011

In dit jaarboek presenteert het CBS de meest 

actuele informatie over het onderwijs. Het 

jaarboek belicht onder meer stromen in het 

onderwijs, studievoortgang in de diverse 

onderwijssoorten, voor tijdig schoolverlaten 

en de overgang van het onderwijs naar de 

arbeidsmarkt.

Het jaarboek is bedoeld voor iedereen die 

beroepshalve of op een andere manier 

geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland.

22% meer mbo-diploma’s dan in 2009

Niet-westerse allochtonen in kleine gemeenten scoren 
hoger in de Citotoets dan in grotere gemeenten

Steeds meer jongeren volgen 
onderwijs na de leerplichtperiode

 Jaarboek 
onderwijs 
  in cijfers 
    2011
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7,5 cijfer voor tevredenheid  in Nederland

Sinds 1985 is de milieudruk voor de meeste 
milieuproblemen aanzienlijk verminderd

Nederlandse aardgasreserves zullen 
over ongeveer twintig jaar op zijn
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Monitor Duurzaam Nederland

De monitor presenteert een verzameling indicatoren, 

die de duurzame ontwikkeling goed beschrijft.Twee 

jaar geleden heeft het kabinet opdracht gegeven voor 

de Monitor Duurzaam Nederland.

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van: 

Centraal Planbureau

Planbureau voor de Leefomgeving  

Sociaal en Cultureel Planbureau   

Centraal Bureau voor de Statistiek

2.400.000 
kinderen geboren tussen 1946 en 1955: babyboomers

27.000 
per babyboomhuishouden te besteden
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Omslagen B5 boeken

Omslagen etalageboekjes

Algemene folder enquêtes. Deze folder is zo algemeen dat 
we hier bij uitzondering een grotere groep laten zien. Door 
de kinderwagen en de fiets wordt het toch niet anoniem.

Website: contentpagina’s

           Waarom 

vraagt het CBS 

 u?Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Huidige logo

Schets detaillering nieuw

Centraal Bureau 
voor de Statistiek

Centraal Bureau 
voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Huidige logo

Schets detaillering nieuw

Centraal Bureau 
voor de Statistiek

Centraal Bureau 
voor de Statistiek

Uitgave eerste kwartaal 2012

Uitgebreide informatie over de meest 

recente uitkomsten van het CBS vindt u 

op de site van het CBS.

www.cbs.nl

Het CBS gebruikt uw informatie uitsluitend 

voor statistische doeleinden. De gegevens 

worden nooit aan derden verstrekt. 

Uw anonimiteit is strikt gewaarborgd.
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Op het eerste gezicht lijken de schappen geschikt voor een staafgrafiek, 
maar als het beeld te druk is werkt het niet goed. De grafiek wordt te klein 
en verdwijnt in de drukke foto.

Het zebrapad is makkelijk te veranderen in een staafgrafiek. De rijbanen worden ingevuld met staven. Door de wegmarkering 
vrij te laten en de cijfers iets in perspectief te plaatsen wordt dit 
effect versterkt.

De staafgrafiek voegt zich natuurlijk tussen de stapel containers.

Beelden worden ook gebruikt in combinatie met grafieken.   

De grafiek wordt toegevoegd aan de foto en wordt er een 

onderdeel van.

De grafiek kan niet te complex of te klein zijn omdat an-

ders de kracht van het beeld verloren gaat.

Vormkenmerken

- Beeld niet te complex

-  Er moet een natuurlijke mogelijkheid zijn om staaf-, lijn- 

of taartgrafieken in het beeld te integreren. Dus in de 

foto zitten al banen of stapels, cirkels en rasters of lijnen.

- Natuurlijk licht

- Echte situatie, geen vrijstaande objecten zonder context.

Grafieken

De grafieken zijn eenvoudiger dan de ‘normale’ huisstijl-

grafieken. 

-  Grafieken zijn meer illustratief, dus ook iets minder exact. 

Daarom staan de getallen er ook altijd in.

-  Getallen worden in de staven en taartpunten gezet en bij 

de lijnen. Zonodig in het perspectief van de foto.

- Staven en taartpunten krijgen geen witte outline.

-  Er wordt vrij gebruik gemaakt van alle grafiek kleuren, de 

normale volgorde hoeft niet te worden gevolgd.

-  Grafieken hebben een titel die in het beeld wordt ge-

plaatst. Verdere toelichting in een bijschrift.

Op de volgende pagina’s geven we nog een aantal voor-

beelden van deze beelden met lijn- en taartgrafieken. 

Fotografie met grafieken

Dit beeld is te druk 
dus niet geschikt
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2012
2013

Koopkracht

Het wapperende haar fungeert hier als een lijngrafiek. De  lijnen 
van haar worden gelabeld met cijfers.

Het winkelwagentje werkt als een raster waarop een  
lijngrafiek wordt geplot.

We gebruiken geen beelden van losstaande objecten. Er is altijd 
een ‘echte’ omgeving.

De petri-schaal wordt een taartgrafiek.

Deze beelden worden toegepast in het binnenwerk van het Statistisch Jaarboek en in 
andere speciale etalage- en B5 boeken.

Windenergie productie

2009
4.581 kWh

2010
3.993 kWh

2011
5.097 kWh

Life Sciences

76%
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Voor welvarende landen is kennis een belangrijk middel om economische groei te 

blijven realiseren. Op bestaande markten is het winnen van marktaandeel via prijs-

concurrentie geen strategie die lang standhoudt. Innovatie biedt perspectief om 

nieuwe producten of processen te ontwikkelen en daarmee een voorsprong op 

andere marktpartijen te realiseren. Succesvol innoveren heeft een grotere kans van 

daadwerkelijk innovaties te realiseren (CBS, 2010). In een kenniseconomie wordt 

via onderzoek en onderwijs in kennis geïnvesteerd. Daarnaast handelen (inter)

nationale bedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediairs in kennis. Deels 

gaat dit rechtstreeks via het in- en verkopen van kennis, bijvoorbeeld via het uitbe-

steden van R&D of het investeren in ICT. Deels gaat dit via het werven van zogehe-

ten “kenniswerkers”: mensen die beschikken over de benodigde kennis en vaardig-

heden. Kennis kan ook als zodanig verkocht worden, bijvoorbeeld door het 

toekennen van patenten.

Afgestudeerde hbo-er vaker een baan dan wo-er
Er vinden ook kennisstromen plaats die niet in geld zijn uit te drukken en daardoor 

in die zin niet direct meetbaar zijn. Voorbeelden zijn de (grens)overschrijdende 

kennisstromen binnen multinationale ondernemingen en de kennisuitwisseling in 

samenwerkingsprojecten. Om economische groei te blijven realiseren, is het wen-

selijk de aanwezige kennis uiteindelijk op optimale wijze te alloceren. De volgende 

stap is de vertaling naar innovaties: nieuwe toepassingen die te gelde kunnen wor-

den gemaakt. De innovaties die ondernemers op de markt brengen, kunnen tot de 

opkomst van nieuwe bedrijfstakken leiden (Bos en Stam, 2011). Via experimenten 

kunnen nieuwe ondernemers ontdekken wat het potentieel is van nieuwe econo-

mische activiteiten. Het succes van deze experimenten is onvoorspelbaar, maar kan 

richtinggevend zijn voor de toekomstige economische structuur, zoals in technolo-

gische zin via de opkomst van internetaanbieders, maar ook niet-technologisch: 

prijsvechters in de luchtvaart. In een proces dat wordt aangeduid als “creatieve 

destructie” (Schumpeter, 1942) brengen innovatieve nieuwkomers nieuwe bedrijfs-

takken voort die oude bedrijfstakken verdringen. Vanuit deze benadering zijn 

vooral nieuwe bedrijven van belang en in mindere mate gevestigde grote bedrijven 

of zelfstandigen zonder personeel.

7.3   Arbeidsmarktpositie van 
afgestudeerden uit het 
hoger ondewijs

Totale populatie

Vier gootste gemeenten

Overige gemeenten

met 2 100 000 inwoners

Gemeentes

< 100 000 inwoners

Afgestudeerden uit hbo en wo in 2007/’08 met betaald werk
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Doorstroom van hbo-ers
naar voltijdbanen

Statistisch Jaarboek 2011    32    Centraal Bureau voor de Statistiek

Industrie en energie
De industrie herstelt zich in 2010

Voor de industrie stond 2010 in het teken van 
economisch herstel. Over het hele jaar was de 
omzet 14 procent hoger bij ruim 8,5 procent ho-
gere afzetprijzen. Ook de orderontvangsten wa-
ren aanzienlijk hoger dan in 2009. Het herstel 
zette zich op de exportmarkten sterker door dan 
in het binnenland. Wel bleef de gemiddelde 
maandomzet in 2010 nog verwijderd van de 
omzetniveaus van voor de economische crisis.
De productie in de industrie nam met bijna 
6,5 procent toe. Van alle branches produceer-
den alleen de meubelindustrie en de hout- en 
bouwmaterialen industrie minder dan in 2009. 
De groei van de tansport  middelenindustrie was 
met 23 procent het sterkst.
Ondanks de positieve omzet- en productie -
ontwikkelingen herstelde het producenten-
vertrouwen zich in 2010 moeizaam. Tot augus-
tus waren de ondermnemers van de industrie 
over wegend negatief. Daarna krabbelde de 
stemmings indicator langzaam op.

Het energieverbruik was niet eerder zo hoog

Tem fugitis qui custem et earchillita quunt. 
Unt apita quia dolorio omnim voloris atem. Ut 
litatio. Dem labo. Opta dunt, erferi dicidunt.Es 
min cum, nonsequ issitatatis sam debisi blandi-
tium voluptassum quossin plam con nulpa in re 
nientur ad el ent ut quo que voloressit volo es 
volest, utem hillis estios es doloreria sequi om-
mosto modit vel et voluptus magnimus.
Ulparci atusam erspides et volupta dolore lac-
cuscil inimint ut fugit qui repersp errorum et 
dernati nctest, corepreria nostias ilit qui cusam 
nihillorro min pa volut inis eturemque nia adio 
es essequid 
Sut fugiass incit, sus quas nullabor sinveliquae. 
Feratur, cus sum quiaspe dignimi llaborerae. Ne-
quam, soloriost am volupta tionsecum quassum 
apiendae ra etur molent ditatati quas modiae 
apid moditatur sin re.ipis etus.

4 581 kWh

2009

5 097 kWh

2011

3 993 kWh

2010

Productie windenergie

Fotografie met grafieken  voorbeelden lijn- en taartgrafiek

Dit beeld is niet geschikt

Fotografie met grafieken  in toepassingen
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De foto kan ook direct een grafiek zijn. Hierbij wordt de 

foto speciaal gemaakt om exact aan te sluiten op het con-

cept van de grafiek. 

Deze vorm van fotografie is kostbaarder en zal daarom 

alleen in speciale gevallen worden ingezet. Bijvoorbeeld 

voor etalageboeken, advertenties of de website.

Op deze pagina hebben we een aantal bestaande inspira-

tievoorbeelden verzameld. Er zit vaak een subtiele knipoog 

in dit soort beelden.

Veelal werkt het hier het beste om juist wel geisoleerde 

objecten of mensen te nemen. Dat maakt het concept hel-

der. De mensen of objecten moeten wel uit de alledaagse 

wereld komen en een link hebben met het onderwerp.

Getallen helpen om de foto als grafiek te zien en te lezen.

Foto is grafiek
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Foto is grafiek in toepassingen

Omslagen B5 boeken

Omslag Statistisch Jaarboek

Website: home paginaOmslagen speciale publicaties

 Bevolkingstrends 
    2011/2

6% islamitisch

0,7% hindoe

32% katholiek

37% protestant
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Het relatiemagazine van het CBS sluit aan op de huisstijl, 

maar een tijdschrift stelt andere eisen aan opmaak en 

beeld dan een boek of een brochure. Voor een goed ritme 

is variatie in beeld noodzakelijk.

Portretten

Een groot deel van de artikelen wordt geillustreerd met 

een portet. Het is dus belangrijk om per nummer zoveel 

mogelijk variatie aan te brengen in de manier waarop de 

mensen worden geportretteerd. Anders wordt het teveel 

hetzelfde beeld.

We hebben een aantal fotografen geselecteerd die een 

geschikte stijl hebben voor dit magazine. Dit zijn: Hans van 

den Heuvel, Roelof Pot, Taco Anema, Rogier Veldman en 

Anneke Hymmen. Bijgaande voorbeelden zijn grotendeels 

afkomstig uit hun portfolio’s.

De portretten hebben met elkaar gemeen:

- Open en actieve houding, geen armen over elkaar

-  Meestal in de lens kijken, slechts een enkele keer kan 

daarvan worden afgeweken

- Heldere compositie: geen rommelige achtergronden

- Zoveel mogelijk natuurlijk licht

- Extra licht vrij zacht houden, geen keihard flitslicht

- Natuurlijke kleuren

- Foto moet iets ‘echts’ uitstralen, niet al te stijfjes

- Respectvol: de geportretteerde staat er positief op

Het aanbrengen van variatie:

- Omgeving binnen en buiten

- Positie in beeld  en houding

- In- en uitzoomen

Fotografie magazines

Bij deze voorbeelden is een gekleurde achtergrond gebruikt om het beeld visueel aantrekkelijk te maken. Bovendien staan de personen 
uit het centrum van het beeld, dat maakt het beeld spannender.

Een op zich saaie gang wordt spannend door de 
manier waarop de persoon is geplaatst.

Probeer zo mogelijk naar buiten te gaan 
in een voor het onderwep relevante om-
geving (dus niet alleen het CBS gebouw).

Spiegelingen kunnen een beeld 
interessanter maken.
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Een laag standpunt met een mooie 
achtergrond maakt de geportretteerde de 
held van het beeld. Dit standpunt werkt 
niet voor iedereen flatteus.

Een ingezoomd portret. Een bijzondere omgeving, passend bij het onderwerp van het inter-
view of artikel en een onscherp persoon op de achtergrond. 

Eveneens een laag standpunt. Doordat de 
voorgrond bijna de helft van het beeld 
beslaat wordt het ongewoon. Bovendien 
geeft dat in de opmaak van het blad 
ruimte om een kop of inleiding op te 
plaatsen.

Deze forse man ziet er minder massief uit als hij van boven wordt 
gefotografeerd.

We laten met een aantal voorbeelden zien welke variaties 

onder andere met het beeld mogelijk zijn.

Lay out

Het is voor de lay out van het blad handig als tevoren be-

kend is of een beeld voor een spread of een enkele pagina 

wordt gebruikt (dus liggend of staand beeld). Ook kan het 

nodig zijn dat er een rustig gedeelte op de foto is waar 

een kop of een inleiding kan worden geplaatst.

Voor de lay out is het handig als de foto een beetje extra 

‘vlees’ heeft, dan heeft de vormgever schuifruimte om het 

best tekst en beeld te integreren.

Voor de cover zijn speciale eisen: zie de toepassingsvoor-

beelden 

Fotografie magazines: portretten
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Dubbelportret

Als twee mensen het onderwerp zijn van het artikel wor-

den ze bij voorkeur samen op de foto gezet. 

Laat ze liever niet naast elkaar staan, maar bijvoorbeeld 

in perspectief of met elkaar in gesprek. Zorg er voor dat er 

geen oninteressant gat tussen de twee mensen zit. 

Fotografie magazines: portretten

De twee mensen zijn in gesprek, dat maakt 
de foto iets losser.

Een actief gebaar, versterkt door de on-
scherpte.

Een ongebruikelijke combinatie van at-
tributen. Alleen als het relevant is voor het 
verhaal, geen gezochte grappigheid.

Twee mensen zijn in deze voorbeelden iets in perspectief gezet en in een omgeving die past bij hun verhaal.

Gebruik maken van de omgeving. Gebruik maken van de omgeving.
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Rubriek ‘kort’

Voor de rubriek ‘kort’ is Deborah van der Schaaf geselec-

teerd. Zij maakt fotografische illustraties en heeft daarin 

een eigen handschrift.

De illustraties gaan over het onderwerp. Ze associeren daar 

vrij op en hoeven geen cijfer of grafiek weer te geven. Ze 

werken in combinatie met het stukje tekst en de cijfers.

Hiernaast een aantal voorbeelden uit het portfolio van  

Deborah van der Schaaf. Deze zijn niet voor het CBS   

gemaakt, en gaan over diverse onderwerpen. Ze geven 

een indicatie van de stijl en bandbreedte.

Fotografie magazines: toepassing
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Fotografie magazines: toepassingen

Interview

nationale ombudsman 
alex brenninkmeijer

lente 2013

Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 01 13
Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek

lente 2013

In dit nummer:
In gesprek met  
Sophie in ‘t Veld

CBS viert 10 jaar 
Centrum voor 
Beleidsstatistiek

Een beter 
publiek debat op 
basis van feiten

lente 2013

Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 02 13
Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek

zomer 2013

Interview

nationale ombudsman 
alex brenninkmeijer

In dit nummer:
In gesprek met  
Sophie in ‘t Veld

CBS viert 10 jaar 
Centrum voor 
Beleidsstatistiek

Een beter 
publiek debat op 
basis van feiten

lente 2013

Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 03 13
Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek

herfst 2013

Interview

nationale ombudsman 
alex brenninkmeijer

In dit nummer:
In gesprek met  
Sophie in ‘t Veld

CBS viert 10 jaar 
Centrum voor 
Beleidsstatistiek

Een beter 
publiek debat op 
basis van feiten406

lente 2013

Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 04 13
Het relatiemagazine
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek

winter 2013

Interview

nationale ombudsman 
alex brenninkmeijer

In dit nummer:
In gesprek met  
Sophie in ‘t Veld

CBS viert 10 jaar 
Centrum voor 
Beleidsstatistiek

Een beter 
publiek debat op 
basis van feiten

‘ 
We zullen vaker 
vragen: moeten 
wij opnieuw jullie 
rommel opruimen?’

Interview met Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer

‘ Ons belangrijkste 
werkterrein is 
politie en justitie’
Vorig jaar is hij herbenoemd voor een periode van 
zes jaar. En daarmee is Nationale ombudsman Alex 
Brenninkmeijer (1951) zeer ingenomen. Als specialist 
op het gebied conflictbemiddeling en mediation is de 
functie hem namelijk op het lijf geschreven, vindt hij.

In de werkkamer van Alex Brenninkmeijer – vijf 
hoog, aan de Haagse Bezuidenhoutseweg – staat 
dicht bij het raam de tafel waaraan de Nationale 
ombudsman zijn gasten ontvangt. Op die tafel ligt 

een aantal boeken, waaronder de lijvige bundel ‘Verza-
meld Werk’ van Franz Kafka. Nee, die ligt er niet zonder 
reden, glimlacht Brenninkmeijer. Kafkaiaanse toestan-
den, waarin radeloze en machteloze burgers tegenover 
een bureaucrati- sche overheid staan, zijn hem niet 
vreemd. Ster- ker nog, het is voor hem de dagelijkse 
werkelijk- heid.

VEErtIEnduIzEnd klAChtEn jAArlIjkS
Het instituut Nationale ombuds- man – dat bestaat 
sinds 1982 en in de Grondwet is verankerd – ontvangt 
jaarlijks veertiendui- zend klachten van burgers over de 
overheid. ‘De helft daarvan betreft mensen die de weg 
kwijt zijn binnen de overheid’, vertelt Brenninkmeijer. 
‘Die zetten we op het juiste spoor. Onze over- heid zit 
namelijk ingewikkeld in elkaar.’ In vier- tot vijfduizend 

zaken is sprake van een conflict en intervenieert het 
170 medewerkers tellende instituut. Met succes, want 
het overgrote deel van de klagers haalt zijn gelijk. Het 
aantal ongegronde klachten is minimaal. ‘Ons belang- 
rijkste werkterrein is politie en justitie’, aldus Brennink-
meijer. ‘Daar gaat het over het uitoefe- nen van macht 
en dat kan ver gaan.’ De grootste ‘leverancier’ van de 
Nationale ombudsman is de Belastingdienst. Verklaar-
baar, want daar hebben veel burgers mee te maken. De 
meeste van het totale aantal klachten betreffen het niet 
tijdig leve- ren van informatie en het geven van ondui-
delijke informatie.

luIS In dE pElS
Brenninkmeijer heeft zich gespecialiseerd op het 
gebied van goede verhoudingen tussen burger en 
overheid, conflictanalyse en methoden van con- flic-
toplossing. De functie van Nationale ombuds- man 
is hem dan ook op het lijf geschreven, heeft hij bij 
eerdere gelegenheden aangegeven. Maar heeft er 

tekst: Jaap van Sandijk  fotografie: Roelof Pot
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aantal ongegronde klachten is minimaal. ‘Ons belang- 
rijkste werkterrein is politie en justitie’, aldus Brennink-
meijer. ‘Daar gaat het over het uitoefe- nen van macht 
en dat kan ver gaan.’ De grootste ‘leverancier’ van de 
Nationale ombudsman is de Belastingdienst. Verklaar-
baar, want daar hebben veel burgers mee te maken. De 
meeste van het totale aantal klachten betreffen het niet 
tijdig leve- ren van informatie en het geven van ondui-
delijke informatie.

luIS In dE pElS
Brenninkmeijer heeft zich gespecialiseerd op het 
gebied van goede verhoudingen tussen burger en 
overheid, conflictanalyse en methoden van con- flic-
toplossing. De functie van Nationale ombuds- man 
is hem dan ook op het lijf geschreven, heeft hij bij 
eerdere gelegenheden aangegeven. Maar heeft er 
eigenlijk ooit iemand voor hém bemid- deld? ‘Ha, daar 
vraagt u wat’, lacht hij verrast. ‘Nee, nooit eigenlijk. 
Maar soms ga ik – in de sfeer van professionele vriend-
schappen – het gesprek aan als ik in een ingewikkelde 
situatie zit. Als ik er niet uit kom met een minister 
bijvoorbeeld. Het kan dan helpen als een des- kundige 
mij helpt en mij erop wijst waar mijn emoties zitten 
en wat mijn rode knop is. Maar dat is geen bemidde-
ling, dat is meer empowerment.’ Maar wat die rode 
knop betreft – windt de gemoedelijk overkomende 
Nationale ombudsman zich gauw op? ‘Nee, ik zit hier 

interview

73%
Informatie over iets Nust, voluption accum...

CUrrICUlUM vITAe
Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer (Amsterdam, 
1951) is sinds 1 oktober 2005 de Nationale 
ombudsman. Hij studeerde van 1971 tot 
1976 publiek- en privaatrecht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Brenninkmeijer 
promoveerde op het gebied van 
rechtsgeleerdheid in 1987 aan de Katholieke 
Universiteit Brabant in Tilburg. Tot zijn 
benoeming als Nationale ombudsman in 
2005 was Alex Brenninkmeijer rechter 
bij verschillende rechterlijke colleges 
op het gebied van sociale zekerheid, 
ambtenarenrecht en belastingrecht. Zo 
was hij van 1995 tot 2002 vice-president bij 
de Centrale Raad van Beroep. In 1995 werd 
Alex Brenninkmeijer hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. 
Vanaf 2003 was hij ook als hoogleraar 
verbonden aan de Albeda-leerstoel voor 
arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR 
(Alternative Dispute Resolution).

Obissinihil el molor re nia qui cullam accatus 
mo qui doluptatur? Et rescien ditaecate nus 
platecu mquost aut pos aut optatum, quam 
rercide stiusda nihilitiam, utatium sequidel 
magnat vel et velicim pelitat iorernatemod 
maximax imoluptat vellorehenis min pro 
dentistis nonsed ma dollutempore sum 
esequo volorpo rporibus dolore sint omnis 
etur, si omnihilit atatiantur, torem ne vendign 
ihicae ipic test, eum ut earunt fuga. Quuntot 
aturitem fugia di offic te maximag nienima 
quunt. Os duciam fugiam, volo dist, con et 
fugitas pedio.

‘ een goede 
ombudsman is  
een luis in de pels’

+300
Informatie over iets Nust, voluption pa 

Obissinihil el molor re 
nia qui cullam accatus 
mo qui doluptatur? 
Et rescien ditaecate 
nus platecu mquost 
aut pos aut optatum, 
quam rercide stiusda 
nihilitiam, utatium 
sequidel magnat vel 
et velicim pelitat 

Aa

‘ De tussenbalans 
opmakend merkt 
Brenninkmeijer op 
dat 2012 tot nu toe 
een druk jaar is.’

35  cbs 01/13 lente 2013  36

Omslag. Hier komt altijd een portret. Houd rekening met de vaste plaats van de balk en een rustig gedeelte voor koppen en aankeilers (deze kunnen links of rechts boven de balk 
komen). Om deze redenen is dit portret meestal niet teveel ingezoomd.

Spreads binnenwerk. Zorg voor een afwisseling inzoomen/uitzoomen en foto over dubbele pagina.

cbs medewerker Alex Brenninkmeijer

Vorig jaar is hij herbenoemd voor een 
periode van zes jaar. En daarmee is 
Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer 
(1951) zeer ingenomen. Als specialist op het 
gebied conflictbemiddeling en mediation 
is de functie hem namelijk op het lijf 
geschreven, vindt hij.

‘ We zullen vaker 
vragen: moeten 
wij opnieuw jullie 
rommel opruimen?’

‘ ons belangrijkste 
werkterrein is 
politie en justitie’

bron: naam persoon

tekst: Jaap van Sandijk  fotografie: Roelof Pot
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Fotografie magazines: toepassingen

De chronische longziekte COPD 
komt vooral voor op latere leeftijd 
(40-plussers) onder mensen die flink 
gerookt hebben. Door de beschadiging 
van longen en luchtwegen lijden COPD-
patiënten aan kortademigheid. In 1995 
kwamen meer mannen dan vrouwen 
in het ziekenhuis terecht voor COPD. 
Toen werden 15 op de 10 000 mannen 
opgenomen, tegenover 9 op de 10 000 
vrouwen. Sindsdien is dit verschil 
geleidelijk afgenomen en inmiddels ook 
verdwenen. In 2010 kwamen 10 op de 10 
000 vrouwen in het ziekenhuis terecht 
wegens COPD. Dat is iets meer dan het 
aantal mannen in dat jaar: van hen werd 
9 op de 10 000 opgenomen. Wanneer we 
inzoomen op 65-plussers, zien we dat de 
mannen in de meerderheid zijn, zowel 
op het gebied van ziekenhuisopnames 
als van huisartscontacten. Dat komt 
waarschijnlijk omdat in de jaren ’80 en 
’90 van de vorige eeuw beduidend meer 
mannen van middelbare leeftijd en ouder 
rookten dan vrouwen.

10:10 000

Personen die arbeidsongeschikt 
zijn geworden, zijn beduidend min-
der vaak tevreden dan gemiddeld. 
Een aantal jaren voor de arbeids-
ongeschiktheid was 74 procent 
tevreden. In het jaar voordat zij 
een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering kregen, daalde het aandeel 
dat tevreden is naar 56 procent. In 
de jaren daarna stijgt dit aandeel 
weer langzaam tot het niveau van 
vóór ze arbeidsongeschikt waren.

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- 
en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent 
meer dan in 2010. In de periode 2004–2008 stegen 
de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent 
in 2008. Daarna volgde een kentering met een 
groei van 5,2 procent in 2009 en van 3,9 procent in 
2010. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto 
binnenlands product (bbp) is in 2011 licht gestegen 
tot 14,9 procent. De uitgaven per hoofd van de 
bevolking bedroegen 5.392 euro. In 2004 was dat 
4.016 euro.

72 procent van de 55-plussers heeft te maken met 
langdurige aandoeningen. Een !ink deel heeft 
meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De meest 
voorkomende langdurige aandoeningen onder 
vrouwen van 55 jaar of ouder zijn gewrichtsslijtage 
(39 procent) en hoge bloeddruk (36 procent). Bij 55-

plus mannen komt hoge bloeddruk het meest voor (30 
procent), gevolgd door gewrichtsslijtage (22 procent). 
Deze aandoeningen betekenen overigens lang niet 
altijd dat mensen zich beperkt voelen bij het uitvoeren 
van dagelijkse handelingen. Een meerderheid van hen 
geeft aan hiervan geen last te hebben.

56%

90 miljard

55+

Aa
ArBeIDsoNgesCHIkTeN 
TevreDeN

AAN zorgkosTeN

72% vAN 
55-plUssers 
       HeeFT eeN 
lANgDUrIge 
AANDoeNINg

30%
vertoont vanaf begin 
jaren negentig een 
positieve trend

€1,-
vertoont vanaf begin jaren 
negentig een positieve trend

80's
vertoont vanaf begin 
jaren negentig een 
positieve trend

kort: gezondheid

41  cbs 01/13 lente 2013  42

Personen die arbeidsongeschikt 
zijn geworden, zijn beduidend min-
der vaak tevreden dan gemiddeld. 
Een aantal jaren voor de arbeids-
ongeschiktheid was 74 procent 
tevreden. In het jaar voordat zij 
een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering kregen, daalde het aandeel 
dat tevreden is naar 56 procent. In 
de jaren daarna stijgt dit aandeel 
weer langzaam tot het niveau van 
vóór ze arbeidsongeschikt waren.

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- 
en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent 
meer dan in 2010. In de periode 2004–2008 stegen 
de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent 
in 2008. Daarna volgde een kentering met een 
groei van 5,2 procent in 2009 en van 3,9 procent in 
2010. Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto 
binnenlands product (bbp) is in 2011 licht gestegen 
tot 14,9 procent. De uitgaven per hoofd van de 
bevolking bedroegen 5.392 euro. In 2004 was dat 
4.016 euro.

72 procent van de 55-plussers heeft te maken met 
langdurige aandoeningen. Een !ink deel heeft 
meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De meest 
voorkomende langdurige aandoeningen onder 
vrouwen van 55 jaar of ouder zijn gewrichtsslijtage 
(39 procent) en hoge bloeddruk (36 procent). Bij 55-

plus mannen komt hoge bloeddruk het meest voor (30 
procent), gevolgd door gewrichtsslijtage (22 procent). 
Deze aandoeningen betekenen overigens lang niet 
altijd dat mensen zich beperkt voelen bij het uitvoeren 
van dagelijkse handelingen. Een meerderheid van hen 
geeft aan hiervan geen last te hebben.
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kort: gezondheid

De chronische longziekte COPD 
komt vooral voor op latere leeftijd 
(40-plussers) onder mensen die flink 
gerookt hebben. Door de beschadiging 
van longen en luchtwegen lijden COPD-
patiënten aan kortademigheid. In 1995 
kwamen meer mannen dan vrouwen 
in het ziekenhuis terecht voor COPD. 
Toen werden 15 op de 10 000 mannen 
opgenomen, tegenover 9 op de 10 000 
vrouwen. Sindsdien is dit verschil 
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voorwoord

In 2011 is er van alle vlindersoorten 
in het jaar 2000 globaal genomen 
nog maar 85 procent over. De 
daling zet nog steeds door ondanks 
allerlei maatregelen om het tij te 
keren. Het jaar 2012 is een slecht 
vlinderjaar mede door de slechte 
weersomstandigheden.
Afwisselende jaren met goede zomers 
met veel vlinders en slechte zomers 
met weinig vlinders zijn van alle 
tijden. Op de lange termijn tekent zich 
echter een trend af die voor ongeveer 
de helft van de vlindersoorten 
negatief is.
Dertig procent van de soorten 
vertoont vanaf begin jaren negentig 
een positieve trend en van twintig 
procent is de trend stabiel. (Bron: CBS, 
Vlinderstichting)
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DAgvlINDers IN  
De gevAreNzoNe

Het beleid van de overheid, maar ook dat van bedrijven en instellingen, is idealiter 
gebaseerd op feiten en cijfers. Op basis van visie en overtuiging bepaal je het doel 
dat je wilt nastreven. Voor de manier waarop je dat doel het beste kunt berei-
ken, is een feitelijke onderbouwing onontbeerlijk. Om die reden is het CBS ooit 
opgericht, en om die reden publiceren we nog steeds objectieve en betrouwbare 
statistieken om een breed beeld van de samenleving te geven.
Europarlementariër voor D66, Sophie in ’t Veld, stelt dat ‘alle politieke besluiten 
zijn gebaseerd op cijfers’. Je moet dan toch zeker weten dat de cijfers kloppen, 
zegt zij, om vervolgens een lans te breken voor een meer onafhankelijke positie 
van het Europese statistiekbureau Eurostat.
De Publieke Zaak, een platform gericht op maatschappelijke vernieuwing, beijvert 
zich voor een publiek debat gebaseerd op feiten. Programmamanager Sophie 
Hermans legt uit hoe het project ‘The Fact Club’ probeert dat doel dichterbij te 
brengen en hoe het CBS daarbij betrokken is. 
Ook de Nationale ombudsman ziet graag dat meningen en besluiten deugdelijk 
worden onderbouwd. Als de politiek zijn rapporten zonder fundering terzijde 
schuift, wordt hij boos. Alex Brenninkmeijer vertelt wat hem drijft en waarom de 
rol van ombudsman hem op het lijf geschreven is.
Om vooral de ministeries beter van dienst te kunnen zijn bij de cijfermatige on-
derbouwing van hun beleid heeft het CBS het Centrum voor Beleidsstatistiek in het 
leven geroepen. Fact finding staat voorop bij de onderzoeken van het centrum, dat 
dit jaar precies 10 jaar bestaat. De verjaardag van het centrum was de aanleiding 
voor het artikel waarin zowel de klanten als de medewerkers aan het woord 
komen.
Ook voor bedrijven is een feitelijke onderbouwing van hun keuzes en beslissingen 
van belang. Op de website ‘CBS voor uw Bedrijf’ brengen we daarom zoveel mo-
gelijk nuttige, cijfermatige informatie voor bedrijven op een toegankelijke manier 
bij elkaar. Daarnaast moet de website uitgroeien tot het portal waarop bedrijven 
voor alle CBS-zaken terecht kunnen.

Gosse van der Veen,
Directeur-Generaal

onderbouwd  
met feiten
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vier seizoenen
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370 

247

...worden in ons land

kinderen geboren

jongens

tweelingen

mensen overlijden

meisjes

op een doorsneedag...

Het CBS probeert met zijn statistieken het 
maatschappelijk debat te voeden. Zodat we met 
zijn allen keuzes kunnen maken en beslissingen 
kunnen nemen die op feiten zijn gebaseerd.  
Of iets dergelijks als tekst. 
Altijd de meest actuele informatie op cbs.nl.   
Op statline zijn gedetailleerde cijfers te vinden 
over alle mogelijke onderwerpen.
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...worden in ons land

huwelijken gesloten

homohuwelijken

paren vieren 
een gouden 
bruiloft

huwelijken 
worden door 
echtscheiding 
ontbonden

waarvan

op een doorsneedag...

Het CBS probeert met zijn statistieken het 
maatschappelijk debat te voeden. Zodat we met 
zijn allen keuzes kunnen maken en beslissingen 
kunnen nemen die op feiten zijn gebaseerd.  
Of iets dergelijks als tekst. 
Altijd de meest actuele informatie op cbs.nl.   
Op statline zijn gedetailleerde cijfers te vinden 
over alle mogelijke onderwerpen.

1 900 000

44%

...wonen in ons land

niet-westerse allochtonen

is in nederland 
geboren

389 000
turken vormen  
de grootste groep

op een doorsneedag...

Het CBS probeert met zijn statistieken het 
maatschappelijk debat te voeden. Zodat we met 
zijn allen keuzes kunnen maken en beslissingen 
kunnen nemen die op feiten zijn gebaseerd.  
Of iets dergelijks als tekst. 
Altijd de meest actuele informatie op cbs.nl.   
Op statline zijn gedetailleerde cijfers te vinden 
over alle mogelijke onderwerpen.
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...verhuizen in ons land

mensen

mensen verhuizen 
binnen hun  
eigen gemeente

mensen verhuizen 
uit het buitenland 
naar nederland

op een doorsneedag...

Het CBS probeert met zijn statistieken het 
maatschappelijk debat te voeden. Zodat we met 
zijn allen keuzes kunnen maken en beslissingen 
kunnen nemen die op feiten zijn gebaseerd.  
Of iets dergelijks als tekst. 
Altijd de meest actuele informatie op cbs.nl.   
Op statline zijn gedetailleerde cijfers te vinden 
over alle mogelijke onderwerpen.

Rubriek ‘kort’: illustratieve fotografie.

Achterpagina: deze beelden gaan over de cijfers ‘op een doorsnee dag’. Ze voldoen aan de richtlijnen voor algemene CBS foto’s. Extra eis: de mensen zijn op de rug te zien omdat het 
de laatste pagina van het blad is: ze kijken als het ware het blad in.

Rubriek ‘seizoen’: dit is een beeld dat staat 
voor het seizoen. Kies hiervoor een kleur-
rijk en sfeervol beeld zonder mensen: die 
staan al voldoende in het blad, dit zorgt 
voor afwisseling.


