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 2013–2014 2013 tot en met 2014

 2013/2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2014

 2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013 en eindigend in 2014

 2011/’12–2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2011/’12 tot en met 2013/’14

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

 totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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Voorwoord

Medio 2013 heeft de implementatie plaatsgevonden van een nieuwe CBS-brede huisstijl. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het ontwerpbureau Edenspiekermann gevraagd 

een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. De kernwaarden van het CBS zijn vertaald naar een 

flexibele, relevante en betrouwbare huisstijl. Centraal staat het inzicht in de cijfers. Cijfers 

hebben een maatschappelijke betekenis. Het verzamelen en delen van cijfers is de kern-

activiteit van het CBS. Deze unieke eigenschap komt in de huisstijl letterlijk tot leven. Dit is 

het centrale thema van de huisstijl.

Op het brandportal (www.cbsbrandportal.nl, inloggen met cbs/1Brandportal) kunt u alles 

vinden over de achtergrond en de uitwerking van de huisstijl en vindt u voorbeelden op 

alle gebieden terug te vinden. 

Met name voor de publicaties is meteen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan een 

aantal oude wensen te voldoen. Er is voor gekozen om grafieken altijd, in alle publicaties, 

in kleur op te nemen. 

Er is een vereenvoudiging gekomen in het aantal soorten vormgeving. Er zijn B5-boeken 

(een luxe uitgave, geschikt voor het brede publiek) en A4-boeken (een luxe uitgave, voor 

een breed professioneel publiek). Daarnaast zijn er de papers, deze verschijnen in principe 

online en zijn bedoeld voor een professioneel publiek.

Inmiddels is er ruime ervaring opgedaan met een aantal publicaties in de nieuwe huisstijl.

Aan de hand van de richtlijnen, zoals in deze handleiding beschreven, kunnen alle 

betrokkenen er voor zorgen dat de regels en stijlen in alle publicaties uniform worden 

toegepast. Over eventuele uitzonderingen of nog niet beschreven toepassen beslist de 

uitgever in overleg met de huisstijlcoördinator.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u zich wenden tot de medewerkers van 

het publicatiebureau (sectorBCOpublicatiebureau@cbs.nl).

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Den Haag/Heerlen, juli 2013

Voorwoord 3

Alleen publicaties uit 
het praktijkfonds en het 
samenwerkingsfonds 
worden voorzien van 
een voorwoord.
Hier is een protocol 
Voorwoord voor.

Let op de juiste onder- 
tekening, ook in Engels- 
talige publicaties.

Director General

Dr T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi

Heerlen/The Hague, July 2013



In de A4- en B5-publicaties komen geen blanco pagina’s tussen de hoofdstukken.
Dit betekent dat een nieuw hoofdstuk zowel links of rechts kan beginnen.
Alleen de pagina NA het voorwoord en (VOOR de inhoudsopgave) mag blanco 
blijven. De inhoudsopgave begint altijd op een rechterpagina.

Op blanco pagina’s komt geen paginacijfer en boektitel.
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Samenvatting

Na de inhoudsopgave is er de mogelijkheid een beknopte samenvatting in te voegen. 
Deze maakt deel uit van het voorwerk, en krijgt geen special ‘hoofdstukpagina’. 
Hieronder staan de belangrijkste aandachtspunten samengevat voor het proces van 
kopij aanleveren.

Quickstart

Cover B5-publicatie: fotokeuze en omslag klaar ruim vòòr aanleveren kopij
B5-publicatie met foto. Stap 1: De auteur stelt een duidelijke briefing op, met een 

paar duidelijke aanknopingspunten/thema’s. Stap 2: Via het Publicatiebureau (en de 

huisstijlcoördinator/beeldredacteur) wordt aan het fotostockbureau Hollandse Hoogte een 

geschikte selectie gevraagd. Eventueel maakt de huisstijlcoördinator nog een voorselectie. 

Stap 3: De auteur krijgt drie geschikte foto’s te zien en kijkt of deze inhoudelijk akkoord 

zijn. De auteur maakt dan de definitieve keuze. Stap 4: Het PB vraagt aan Delta3 om een 

voorstel voor het omslag te maken (voorstel kleur, geschikte uitsnede foto, positie titel). 

Bij twijfel over de foto kan dit ook al voor stap 3 worden gedaan. Stap 5: De auteur (of 

het PB) kiest de meest geschikte omslag. Houdt er rekening mee dat de kleur in het hele 

binnenwerk terugkomt. De kleurkeuze wordt gecommuniceerd met Grafimedia. Stap 6: Het 

Publicatiebureau archiveert de definitieve keuze, totdat de publicatie in productie gaat. 

Dan worden de omslagtekst, tekstbanners en overige gegevens aangeleverd en kan de 

cover drukklaar gemaakt worden.

Flaptekst minimaal 25 tot maximaal 150 woorden.

Tekst/cijferbanners onder flaptekst: drie stuks, 7 tot 15 woorden.

Cover A4-publicatie
De auteur kiest uit de lijst illustraties een geschikte illustratie en geeft een voorkeur voor 

een omslagkleur door. 

Paragraafkoppen en paragraafniveau’s
Let op dat er maar 4 verschillende niveau’s gebruikt worden. Twee genummerde (niveau 1 

is de titel van het hoofdstuk en paragraafkop 2, en twee ongenummerde (paragraafkop 3 

en paragraafkop 4).

Zorg voor compacte titels, vooral voor de hoofdstuktitel (max. 48 tekens) en 

paragraafkop 2. 

Intro
Het is een verplichting om een intro te schrijven per hoofdstuk: een paar zinnen (ca. 50 tot 

80 woorden) die als inleiding werken en de lezer het hoofdstuk intrekken.

Nummering tabellen, grafieken en cartogrammen
Lever tabellen en grafieken (en kaarten) als aparte (excel-)bestanden aan en zorg dat 

de nummering doorloopt. De nummering begint met het paragraafnummer en dan het 

volgnummer (bijvoorbeeld 1.2.1). Geef in de tekst aan waar de tabel/grafiek moet worden 

ingevoegd. Doe dit als volgt:

<tabel 1.2.1>
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Grafieken
Alle grafieken worden in full color gemaakt. Er zijn acht kleuren beschikbaar, dus gebruik 

niet meer dan acht categoriën.

Literatuur
Alle bron- en literatuurverwijzingen komen op alfabetische volgorde achterin de publicatie. 

Uitzondering: de literatuur mag ook aan het eind van een hoofdstuk worden opgenomen.

Medewerkers
De namen van de medewerkers komen achterin de publicatie. Bij uitzondering mogen 

ze ook per hoofdstuk op de hoofdstukpagina komen (max. drie, anders et al). Alleen na 

toestemming van de uitgever.

Banners
Een banner is bedoeld om een cijfer uit de tekst te lichten. Per hoofdstuk moet minstens 

één bannertekst worden aangeleverd (voor B5 en A4-publicaties). Zie ‘1.4 Banners om 

cijfers uit te lichten’ op pagina 14. Zet de tekst in het hoofdstuk of lever ze aan in een 

apart Wordbestand. Geef in de tekst aan waar de banner ongeveer moet komen, de zetter 

kiest de definitieve positie.

Getallen
Let op dat getallen in Engelstalige publicaties anders (bijv. 1,800.45) worden geschreven 

dan in Nederlandstalige publicatie (bijv. 1 800,45). In tabellen kunnen de getallen 

gewoon aaneengeschreven worden (hier zorgt de zetter voor), maar let op dat in de tekst 

(voorkolom en headers) de juiste notatie wordt gebruikt!

Webpublicatie
Van het omslag moet ook een pagina gemaakt worden met alleen de voorkant. Deze wordt 

voor het binnenwerk geplaatst in de webpdf.

Figuren, tabellen of schema’s in het voorwerk (inleiding, samenvatting, etc.)?
Deze krijgen GEEN nummer.
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Hoofdstukpagina: dit is de eerste pagina van een hoofdstuk. Kan zowel links als rechts staan. 
De kleurcombinatie is afhankelijk van het omslag en is door het hele boek heen hetzelfde.
De hoofdstuktitel wordt door de zetter opgeknipt in losse woorden en in de balken geplaatst.
Zorg daarom voor compacte titels, maximaal 48 tekens.
Bij een lange zin wordt het belangrijkste woord (de kern) door de zetter in een witte balk 
geplaatst. Controleer dit eventueel in de eerste proef.
Het maximaal aantal titelbalken is zes. Maximaal twee witte balken.

De balken staan altijd op dezelfde afstand vanaf de bovenzijde pagina.
37 mm bij A4, 18,5 mm bij B5-formaat (de dikte van één balk).
De balk met het hoofdstuknummer is altijd wit en heeft een vaste lengte.

Auteurs
Naam 1
Naam 2
Naam 3

et al

Indien noodzakelijk (in overleg met de uitgever) is het mogelijk om de auteursnamen per 
hoofdstuk op de hoofdstukpagina te plaatsen. Nooit meer dan drie namen, bij meerdere et al 
plaatsen. Op de laatste pagina van het boek, onder Medewerkers, staan alle medewerkers 
vermeld.

1.
Kenmerken

nieuwe huisstijl

37
 m

m

43 mm
(B5 24 mm)



De opmaak en vormgeving van de publicaties maakt deel uit van de CBS-brede huisstijl. 

Deze is speciaal ontwikkeld voor een herkenbare, betrouwbare uitstraling, relevant 

en degelijk. Bij de implementatie en de dagelijkse productiewerkzaamheden moet er 

continu aandacht worden geschonken aan het behouden van kwaliteit en uniformiteit. 

Om dit te bereiken geeft de huisstijl vrijheid, maar ligt ook veel vast in regels en 

processen. 

 1.1  Nieuwe huisstijl

Centrale gedachte achter de huisstijl

Het verzamelen en delen van cijfers is de kern-activiteit van het CBS. Deze unieke 

eigenschap komt in de huisstijl letterlijk tot leven. Dit is het centrale thema van de huisstijl.

Waar bij andere organisaties woorden en zinnen uit teksten worden gelicht om de lezer de 

tekst in te trekken doen we dat bij het CBS met cijfers. Dat past bij het CBS en laat in één

oogopslag zien wat het CBS doet.

De cijfers worden altijd objectief gepresenteerd; het is aan de gebruikers om er conclusies 

en beleid aan te verbinden. Cijfers hebben in de huisstijl van het CBS altijd een betekenis 

en worden nooit puur decoratief gebruikt. Beeldbepalende elementen in de huisstijl zijn 

illustratieve banners (zie ‘1.4 Banners om cijfers uit te lichten’ op pagina 14) en grote 

cijfers. Deze cijfers worden gebruikt om een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld in magazines 

en advertenties.

Een foto met grafieken of een grafiekfoto kan een onderwerp illustreren. De weergave is 

dan nooit helemaal exact, daarom staan er altijd getallen bij (zie ‘Fotografie met grafieken’ 

op pagina 17).

Tabellen en grafieken zijn exacte weergaven van de cijfers. Ze zijn in opmaak en kleur 

herkenbaar van het CBS en zijn consistent vormgegeven. Grafieken hebben een grijs vlak bij 

de categorie-as, dit maakt ze makkelijker te lezen.In dit vlak wordt het CBS beeldmerk in 

grijs geplaatst, dit zorgt ervoor dat CBS altijd als afzender herkenbaar is. Zie hoofstuk 4.

Lettertypen

Het letterype Soho is gekozen als karakteristieke kopletter. Het is een duidelijke letter met 

veel uitstraling. Deze letter is niet geschikt voor lange stukken platte tekst.

Het lettertype Akko is gekozen vanwege de zeer goed leesbare cijfers. Dit lettertype is 

geschikt voor leesteksten en tabellen.

Lettertypen in MS Office
Voor gebruik in MS Word en Excel (en eventueel LaTex) zijn alternatieve fonts gekozen, 

die beschikbaar zijn in de standaard Windows-omgeving. Cambria vervangt de Soho 

voor koppen en tabellen en Calibri wordt gebruikt voor platte tekst. De papers worden 

opgemaakt in deze fonts, zodat op termijn auteurs ook zelf papers kunnen opmaken en we 

een uniforme stijl kunnen garanderen.
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 1.2 Kleuren

Hoofdkleuren

De hoofdkleuren van het CBS zijn lichtblauw en donkerblauw. Deze kleuren worden in het 

logo gebruikt. Als een middel meer ingetogen en/of meer ‘corporate’ is, zijn dit meestal de 

kleuren die worden gebruikt.

Naast deze kleuren wordt er ook veel lichtgrijs gebruikt, dit is voornamelijk functioneel. 

Bijvoorbeeld bij tabellen en grafieken en op de website.

Corporate 
lichtblauw

Corporate blauw

Aanvullende kleuren

Er is een aanvullend kleurpalet ontwikkeld dat bestaat uit acht combinaties van een 

heldere kleur met een vergrijsde kleur. Eén van de combinaties van heldere en vergrijsde

kleuren wordt gebruikt voor de titelbalken op omslagen en voor banners. Deze heldere en 

vergrijsde kleur worden altijd bij elkaar gebruikt. Per omslag wordt slechts één combinatie

ingezet. Er worden geen percentages van de gedefiniëerde kleuren gebruikt.

Om de interne communicatie te vergemakkelijken hebben de kleuren een naam.

Donkerblauw

Donkerblauw 
vergrijsd

(Corporate) 
Lichtblauw

Lichtblauw 
vergrijsd

Oranje

Oranje vergrijsd

Geel

Geel vergrijsd

Grasgroen

Grasgroen 
vergrijsd

Appelgroen

Appelgroen 
vergrijsd

Roze

Roze vergrijsd

Rood vergrijsd

Rood vergrijsd
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Kleuren in grafieken

Zie voor toepassing van kleur in grafieken paragraaf ‘4.2 Kleuren en volgorde’ op 

pagina 43.

 1.3 Illustraties
Voor toepassing in banners en op de cover van de A4-publicaties wordt gebruikt gemaakt 

van speciaal ontwikkelde illustraties. Ze zijn gemaakt op basis van de 19 verschillende 

thema’s waar het CBS onderzoek naar doet. Bij ieder thema horen verschillende 

onderwerpen waarbij een illustratie is gemaakt. De illustraties mogen ook vrij worden 

gebruikt voor overige onderwerpen.

Deze set illustraties kan in de loop van de tijd worden aangevuld, echter uitsluitend in 

dezelfde stijl onder regie van de huisstijlmanager. Vermijd het gebruik van afwijkende 

iconen. 

Om de communicatie te vergemakkelijken hebben we de illustraties een code gegeven.

Aaå
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1 CBS Arbeid en sociale zekerheid

Aa Bb Cc
1A
arbeid

1B
arbeid

1C
sociale zekerheid

2 CBS Bedrijven

Aa Bb Cc Dd
2A
industrie

2B
r&d

2C
innovatie

2D
ict

3 CBS Bevolking

Aa Bb Cc Dd Ee
3A 
man

3B 
vrouw

3C 
mannen

3D 
vrouwen

3E mannen en 
vrouwen

3 CBS Bevolking (vervolg)

Ff Gg Hh Ii Jj
3F mannen 
en vrouwen

3G 
bevolking

3H 
baby

3I 
kind

3J 
oudere

4 CBS Bouwen en wonen

Aa Bb Cc
4A 
huis

4B 
bouwen

4C 
kantoren

5 CBS Financiële diensten

Aa Bb
5A 
sparen

5B 
investeren

6 CBS Gezondheid en welzijn

Aa Bb Cc
6A gezond
heids  zorg

6B medische 
professionals

6C gezondheidszorg

7 CBS Handel en horeca

Aa Bb Cc
7A 
hotels

7B 
restaurants

7C 
café’s

8 CBS Industrie en energie

Aa Bb Cc
8A energie
gebruik

8B hernieuw
bare energie

8C energiemeter

9 CBS Inkomen en bestedingen

Aa Bb Cc Dd Ee
9A 
inkomen

9B 
bestedingen

9C 
inflatie

9D 
inflatie

9E 
deflatie

10 CBS Internationale handel

Aa Bb Cc
10A
wereldwijd

10B internati
onaal vervoer

10C
internationaal vervoer

11 CBS Landbouw

Aa Bb Cc Dd Ee
11A 
veeteelt

11B 
akkerbouw

11C 
tuinbouw

11D 
landbouw

11E 
kip

12 CBS Macro-economie

Aa Bb
12A macro
economie

12B 
nederland

13 CBS Natuur en milieu

Aa Bb Cc Dd
13A 
natuur

13B 
natuur

13C 
water

13D 
luchtvervuiling

14 CBS Onderwijs

Aa Bb Cc
14A
onderwijs

14B
onderwijs

14C 
universiteit

15 CBS Overheid en politiek

Aa Bb
15A 
politiek

15B 
europa

16 CBS Prijzen

Aa Bb
16A 
prijzen

16B 
markt

17 CBS Veiligheid en recht

Aa Bb Cc Dd
17A 
veiligheid

17B 
misdaad

17C 
misdaad

17D 
politie

18 CBS Verkeer en vervoer

Aa Bb Cc Dd Ee
18A 
vrachtvervoer

18B 
trein

18C 
auto

18D 
wegenbouw

18E
wegen

19 CBS Vrije tijd en cultuur

Aa Bb Cc Dd
19A 
vakantie

19B 
recreatie

19C 
cultuur

19D 
sport

Illustraties voor banners april 2014
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 1.4 Banners om cijfers uit te lichten

Een beeldbepalend element in de huisstijl zijn de illustratieve banners: deze bevatten altijd 

een getal uitgelicht uit de tekst, met een zo kort mogelijke beschrijving en een thematische

illustratie. Banners bevatten dus nooit alleen tekst. 

Getallen worden altijd voluit geschreven, dus 1 000 000 in plaats van 1 miljoen (let wel op 

dat dit statistisch juist is, kies anders een alternatief). 

Banners mogen tekens zoals €, %, : bevatten.

Voor boeken en rapportages hebben banners vaste maat en opbouw. Hiervoor zijn 

templates gemaakt. Dit stelt eisen aan de inhoud: gebruik korte zinnen en kies een logisch 

cijfer om uit te lichten.  

Vorm
Banners hebben altijd één zijde met rechte hoeken en één zijde met ronde hoeken (2 mm). 

De breedte van de banners hangt af van de informatie die in de banner komt te staan. De

hoogte van de banners is afhankelijk van hoe groot de banner gebruikt wordt. Per middel 

is er een vaste hoogte. 

Tekst in banner
De tekst in de banner is altijd een cijfer dat uit de tekst gelicht wordt. Dit cijfer wordt groot 

gebruikt. Er onder komt maximaal één korte zin toelichting. Zie voorbeelden in de bijlage.

Toepassingen
Binnenwerk: in de luxe B5 en A4-publicaties moet in elk hoofdstuk minimaal een banner 

opgenomen worden. In lange hoofdstukken mogen dat erook meer zijn. Geef aan waar de 

banner ongeveer mag komen. Tijdens het zetproces wordt de definitieve positie bepaald. 

In papers hoeven geen banners. 

Achterzijde omslag: op de achterzijde van de B5-omslagen komen cijfer/tekstbanners 

(zonder illustratie) onder de flaptekst (zie omslagen).

Illustratie
De illustratie sluit aan op het onderwerp en wordt geplaatst aan de zijde met de ronde 

hoeken. Kies de illustratie uit het overzicht Illustraties voor banners.

Let op!
 — Cijfers uit het hoofdstuk.

 — Cijfers voluit schrijven! (mits statistisch juist)

 — Korte zinnen!Banners met cijfers

98 Centraal Bureau voor de Statistiek Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 99

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 

slagen in een goed functionerend netwerk van bedrijven en kennisinstellingen die 

in research en development (R&D) investeren en bereid zijn samen te werken om 

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.

Schoolverlaters en banen 
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.

Mbo-ers in Zeeland en Overijssel 
In de afgelopen decennia heeft zich een stapsgewijze verandering in de organisatie 

van kennisontwikkeling voorgedaan. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in 

de taakverdeling tussen grote en kleine bedrijven en tussen private en publieke 

organisaties. Dit wordt ook wel aangeduid als de “vermaatschappelijking” van de 

kennisontwikkeling. Diverse grote ondernemingen hebben hun R&D-afdelingen 

gereorganiseerd of (deels) afgestoten, waarbij R&D soms wordt overgenomen door 

toeleveranciers of door kennisinstellingen. Innovatie vindt steeds meer plaats in 

netwerken van private en publieke partijen. Deze zogeheten “open innovatie” raakt 

steeds meer in gebruik als organisatievorm. Door R&D in formele en informele net-

werken uit te voeren, ontstaat een systeem voor kennisontwikkeling en innovatie 

7.1  Arbeidsmarktpositie van
 mbo afgestudeerden
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Babyboomers
Indrukken vanuit de statistiek

Babyboomers

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in ons land bijna 14 miljoen kinderen 

geboren. In de periode 1946-1955 waren het er 2,4 miljoen. Hen rekenen we 

tot de generatie babyboom. ook in andere West Europese landen piekten de 

de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het 

Nederlandse geboortecijfer het hoogste van alle West-Europese landen.

 

Babyboomers geeft een indruk hoe deze naoorlogse generatie er op een 

aantal terreinen voorstaat. Het is een momentopname, een blik in de toekomst 

en een terugblik tegelijk.

D d2 400 000
kinderen geboren tussen 1946 en 1955: babyboomers

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.’
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Voorbeelden banners in boeken, website en magazine.

€ 14 800 000 000 
Toegevoegde waarde logistieke dienstverleningAa

De logistieke dienstverlening 13

Toegevoegde waarde in 2011

In termen van omzet is de logistieke activiteit fysiek transport en overslag veruit het grootst met 

56 procent van de totale omzet in 2010. Uit figuur 2.1.1 blijkt dat het aandeel van deze activiteit 

in totale toegevoegde waarde binnen het sectorhuis groter is. Van de in totaal 14,8 miljard euro 

aan toegevoegde waarde uit de logistieke dienstverlening die in 2011 is gegenereerd, is ruim 

9 miljard euro, oftewel 63 procent, afkomstig uit het fysiek transport en overslag.

Het aandeel in de totale toegevoegde waarde is ook voor de logistieke activiteiten VAL en 

VAS, opslag en warehousing en de supportactiviteit groter dan het aandeel van dezelfde 

activiteit in de totale omzet. Dit komt doordat expeditieactiviteiten, die een groot deel van 

de omzet van de logistieke activiteit ketenregie bepalen, een relatief lage toegevoegde 

waarde genereren ten opzichte van de omzet. De kassiersfunctie speelt hierin een grote 

rol. Expediteurs, cargadoors en bevrachters kopen namens een opdrachtgever allerlei 

producten en diensten in en declareren deze kosten vervolgens bij de opdrachtgever. Deze 

onkostenvergoeding leidt tot een hogere omzet, maar niet tot een hogere toegevoegde 

waarde. Voor expeditieactiviteiten geldt dat het aandeel van de toegevoegde waarde in 

verhouding tot de omzet, minder dan één-zevende deel, aanzienlijk kleiner is dan bij de 

(andere) logistieke activiteiten. 

Verder blijkt uit figuur 2.2.1 dat voornamelijk VAL/VAS en supportactiviteiten een hoge 

toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de omzet. Dit komt doordat deze 

logistieke activiteiten specifiek waardetoevoegende activiteiten behelzen. Vooral bij 

supportactiviteiten en VAS speelt de inzet van personeel een grote rol. Dit leidt tot relatief 

groot aandeel loonkosten en dus een relatief hoge toegevoegde waarde. 

Ook bij VAL, zij het in iets mindere mate, speelt de inzet van personeel een belangrijke rol. 

Bij de logistieke activiteiten fysiek transport en overslag en opslag en warehousing ligt het 

aandeel van de toegevoegde waarde ten opzichte van de omzet op ongeveer 40 procent.

Omzet in 2011

Fysiek transport en overslag
Binnen het sectorhuis behaalde de logistieke activiteit fysiek transport en overslag, met 

een totale omzet van ruim 25 miljard euro, veruit de meeste omzet. Dit is in lijn met de 

plaats die Nederland inneemt op de wereldmarkt. Nederland importeert en exporteert 

grote hoeveelheden goederen. Nederland wordt ook wel ‘Nederland handelsland’ of de 

‘Gateway to Europe’ genoemd. Deze benaming heeft te maken met de centrale ligging van 

Nederland in Europa. De zeehavens van Rotterdam en Amsterdam, de luchthaven Schiphol 

en de goede achterlandverbindingen dragen er aan bij dat Nederland een gewilde 

vestigingsplaats is voor (Europese) distributiecentra.

Via verschillende modaliteiten zoals wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer worden 

goederen naar het achterland getransporteerd. Van deze modaliteiten levert het 

goederenwegvervoer met ruim 67 procent, in termen van omzet, de grootste bijdrage 

ICT-sector steeds groter onderdeel bedrijfsleven

In 2012 was 4,4 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector 

(figuur 2.1.2). In 2007 was dit nog 3,8 procent. Het aandeel van de ICT-sector is 

dus flink gegroeid. Dit is vrijwel geheel toe te schrijven aan de ICT-dienstverlening. 

Nederland kent namelijk veel meer bedrijven in de ICT-dienstensector dan in de ICT-

industrie. In de ICT-dienstensector waren bijna 54 duizend bedrijven actief in 2012. 

In de ICT-industrie waren dit er 745. In 2007 kende Nederland bijna 36 duizend 

ICT-dienstverleners en 645 bedrijven in de ICT-industrie.

2.1.2   Aandeel ICT-bedrijven in het totale aantal bedrijven, 2007–20121) 

Bron: CBS.

% van het totale aantal bedrijven

1) Voorlopige cĳfers.
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4.3.1 Elektronisch winkelen, 2002–20121) 

 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 absoluut (miljoen)

E-shopper 3,6  5,9  6,6  7,5  7,7  8,8  9,3  9,5  9,8

frequente e-shopper 1,9  3,9  4,5  5,3  5,4  6,0  6,6  6,7  7,1

minder frequente e-shopper 1,7  2,0  2,1  2,2  2,4  2,7  2,7  2,8  2,7

Geen e-shopper 5,3  4,8  4,2  3,8  3,7  3,0  2,7  2,5  2,4

Totaal internetgebruikers 8,9 10,7 10,9 11,3 11,5 11,8 12,0 12,1 12,3

          

 % van internetgebruikers

E-shopper  40   55   61   66   67   74   77   79   80

frequente e-shopper  21   36   41   47   47   51   55   55   57

minder frequente e-shopper  19   19   20   19   21   23   22   23   22

Geen e-shopper  60   45   39   34   33   25   23   21   19

Totaal internetgebruikers 100  100  100  100  100  100  100  100  100
 

Bron: CBS, POLS (2002) en ICT-gebruik huishoudens en personen (2005–2012).
1) Personen van 12 tot en met 74 jaar met internetgebruik.

 Frequente e-shoppers hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online gewinkeld.

 Minder frequente e-shoppers deden dat langer dan drie maanden geleden.

Nederlandse frequente e-shopper: 25 tot 45 jaar, 
hoogopgeleid 

In Nederland winkelen meer mannen dan vrouwen frequent online. In 2012 

kocht 60 procent van de mannelijke internetters regelmatig producten via het web, 

tegen 55 procent van de vrouwen (figuur 4.3.3). Internetgebruikers in de leeftijd 

van 25 tot 45 jaar winkelen vaker online dan andere leeftijdsgroepen. In 2012 

was 70 procent van deze groep een frequente e-shopper. Bij 65+’ers bedroeg het 

aandeel 34 procent. Er zijn ook aanzienlijke verschillen tussen hoog- en laagopge-

leiden. Van de hoogopgeleide internetgebruikers kocht 72 procent regelmatig iets 

via internet in 2012. Bij laagopgeleiden was dit 40 procent.

8 op de 10
internetters winkelen onlineBb
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 1.5 Fotografie vastlegging

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. De foto’s vertellen een verhaal.

Situaties zijn Nederlands, levensecht, authentiek, herkenbaar en nooit gemanipuleerd.

Net zoals de cijfers van het CBS.

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.

Het beeld zoomt in op een situatie en legt de aandacht op een bepaald aspect ervan. 

Verschil in scherptediepte versterkt dat nog. De beelden zijn Nederlands en uit het leven 

gegrepen. Door het beeld aan te snijden wordt het spannender 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

Bij elkaar geven de foto’s een beeld van het alledaagse leven van personen en 

bedrijven in Nederland. Net zoals de cijfers van het CBS.

Beeldredacteur
Het CBS heeft een tijdelijk beeldredacteur, die zorgt dat alle foto’s passen binnen de 

huisstijl en geschikt zijn voor het beoogde doel. De beeldredacteur kiest het beeld uit, en 

legt dit voor aan de auteur. 

De foto’s zullen over het algemeen stockbeelden zijn. Het CBS gebruikt beeld van Hollandse 

Hoogte. Zij bieden een ruime keuze uit Nederlandse beelden en je vind hier de meest 

authentieke en kwalitatief goede beelden. Zie hoofdstuk 2 voor het proces.

Kenmerken nieuwe huisstijl 15
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Algemene foto’s voorbeelden voor verschillende 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.

Vastlegging Huisstijl   |   versie 2.0 32 CBS   Centraal bureau voor de Statistiek

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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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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Dit beeld is 
niet geschikt

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).

Algemene foto’s voorbeelden voor verschillende onderwerpen
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Dit beeld is 
niet geschikt

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).

Algemene foto’s voorbeelden voor verschillende onderwerpen

Fotografie met grafieken

Voor het binnenwerk van speciale boeken kan een grafiek in een foto worden verwerkt. Dit 

stelt eisen aan de foto. Dit deel wordt nog verder uitgewerkt.

Foto is grafiek

Dit type fotografie wordt het minst ingezet omdat het lastig te vinden is in stockbeeld 

en dus meestal speciaal moet worden gemaakt, waardoor het kostbaarder is. Vraag de 

uitgever naar de mogelijkheden.

In ICT, kennis en economie 2014 staat een voorbeeld.
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 1.6 Omslagen

Titelbalken
Per titelbalk wordt bij voorkeur één woord, hooguit twee woorden geplaatst. Dit woord 

staat links in de balk op vaste afstand van de rand. De vormgever maakt een geschikte 

compositie van de titel en bepaalt, afhankelijk van de foto of de illustratie, de verticale 

positie. De vrij te houden boven- en ondermarge is 1x de hoogte van een titelbalk.

De titel mag maximaal uit 6 balken bestaan, hierna volgt als afsluiter het CBS-logo in een 

witte balk. Probeer zo weinig mogelijk een ondertitel te gebruiken. De tekst in de witte 

balken mag zowel de heldere als de vergrijsde kleur zijn.

Kleur
De kleuren zijn altijd één set uit de kleurencombinaties van de heldere en vergrijsde 

kleuren in combinatie met wit. Deze heldere en vergrijsde kleuren en wit mogen vrij 

worden afgewisseld. Door het belangrijkste woord in de witte banner te plaatsen wordt dit 

uit de titel gelicht.

Rug
Op de rug van boeken, rapporten en etalageboekjes staat onderaan altijd een wit vlak 

waar het beeldmerk van CBS in staat. De hoogte is overal 42 mm. Op die manier horen alle

publicaties die uitgegeven worden bij elkaar en zijn ze in de boekenkast direct herkenbaar 

als uitgave van het CBS. Bij een rugdikte van minder dan 7,5 mm worden geen beeldmerk 

of titel op de rug geplaatst.

Achterzijde
Op de achterzijde van het boek staat het CBS logo in een witte balk. Deze witte balk lijnt 

boven met het witte vlak op de rug van de boeken. Onder deze balk staat het jaar van 

uitgave. Deze positie is op ieder formaat omslag hetzelfde. Als er een barcode geplaatst 

moet worden, staat deze in een wit vlak op een vaste positie.

Samenwerkingsverband
Als een rapport uitgegeven wordt samen met andere organisaties worden de logo’s van de 

andere partijen naast het CBS logo in de witte balk gezet. Hierbij blijft de positie van

het CBS logo altijd op dezelfde plaats staan als in de ‘normale’ logobalk.

Bij meer dan drie logo’s wordt de logobalk te onoverzichtelijk. De logobalk vervalt dan en 

alle partijen worden in de tekst achterop genoemd. Op de rug en achterzijde blijft het CBS

logo gewoon staan.
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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

Bij een gezamenlijke uitgave 
worden alle partijen genoemd 
op de achterzijde

Op een voorzijde worden de andere 
partijen samen met het CBS logo in 
de witte balk geplaatst

Samenwerkingsverband
Als een rapport uitgegeven wordt samen met andere  

organisaties worden de logo’s van de andere partijen naast 

het CBS logo in de witte balk gezet. Hierbij blijft de positie van 

het CBS logo altijd op dezelfde plaats staan als in de ‘normale’ 

logobalk.

Bij meer dan drie logo’s wordt de logobalk te onoverzichtelijk. 

De logobalk vervalt dan en alle partijen worden in de tekst 

achterop genoemd. Op de rug en achterzijde blijft het CBS 

logo gewoon staan.

Toepassingen: B5 Boeken 
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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

Bij een gezamenlijke uitgave 
worden alle partijen genoemd 
op de achterzijde

Op een voorzijde worden de andere 
partijen samen met het CBS logo in 
de witte balk geplaatst

Samenwerkingsverband
Als een rapport uitgegeven wordt samen met andere  

organisaties worden de logo’s van de andere partijen naast 

het CBS logo in de witte balk gezet. Hierbij blijft de positie van 

het CBS logo altijd op dezelfde plaats staan als in de ‘normale’ 

logobalk.

Bij meer dan drie logo’s wordt de logobalk te onoverzichtelijk. 

De logobalk vervalt dan en alle partijen worden in de tekst 

achterop genoemd. Op de rug en achterzijde blijft het CBS 

logo gewoon staan.

Toepassingen: B5 Boeken 
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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
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hoger in de Citotoets dan in grotere gemeenten

Steeds meer jongeren volgen 
onderwijs na de leerplichtperiode

 Jaarboek 
onderwijs 
  in cijfers 
    2011

Jaa
rb

o
e

k
 o

n
d

e
rw

ijs in
 cijfe

rs 2
0

11

Uitgave 2012

Omslagen

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

Jaa
rb

o
e

k
 o

n
d

e
rw

ijs in
 cijfe

rs 2
0

11

T
e

ru
g

b
lik

ke
n

, e
e

n
 e

eu
w

 in
 statistie

ke
n

In
te

g
ra

le
 v

e
ilig

h
e

id
sm

o
n

ito
r 2

0
11

Jaa
rb

o
e

k
 o

n
d

e
rw

ijs in
 cijfe

rs 2
0

11

Rapport
Boek

Etalageboekje

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

Jaa
rb

o
e

k
 o

n
d

e
rw

ijs in
 cijfe

rs 2
0

11

Uitgave 2012

Combinatie met fotografie 
Wanneer de titelbalken in combinatie met fotografie worden 

gebruikt laat dan de kleur en de lengte van de balken aan-

sluiten bij de foto.

Rug 
Op de rug van boeken, rapporten en etalage boekjes staat 

onderaan altijd een wit vlak waar het beeldmerk van CBS in 

staat. De hoogte is overal 42 mm. Op die manier horen alle 

publicaties die uitgegeven worden bij elkaar en zijn ze in de 

boekenkast direct herkenbaar als uitgave van het CBS.

Bij een rugdikte van minder dan 7,5 mm wordt geen beeld-

merk op de rug geplaatst.

Achterzijde
Op de achterzijde van het boek staat het CBS logo in een witte 

balk. Deze witte balk lijnt boven met het witte vlak op de rug 

van de boeken. Onder deze balk staat het jaar van uitgave. 

Deze positie is op ieder formaat omslag hetzelfde.

Beschikbaar bronmateriaal:

In vrijwel alle templates komen titelbalken voor, Zie de toe-

passingen voor de beschikbare templates. 

Het witte vak op de rug loopt door naar de 
witte balk met logo op de achterzijde

Het witte vlak op de rug is voor 
alle publicaties even hoog

Titelbalken op omslagen
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Omslag A4-publicatie met illustratie (210x297 mm)

Op de cover wordt een illustratie geplaatst. De auteur kiest een illustratie uit het overzicht. 

De illustratie heeft een vaste maat (660 pt, 50% transparantie).

Indien noodzakelijk mag een ondertitel in een kleiner corps worden gezet (24 ipv 43 pt). 

De balk is wel even hoog als de andere balken. Zie het gele voorbeeld ‘Voorlopige cijfers’.

Corporate kleuren Lichtblauw

Instructies boeken
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A4-boeken omslagen

Titelbalken
Op de cover wordt gebuik gemaakt van de gekleurde titelbalken. 

Titelbalken zijn aflopend en komen altijd vanuit de kleurbaan aan de 

rechterzijde. De kleurbaan heeft een vaste breedte.

Titelbalken mogen vertikaal (als set) verplaatst worden. De vrij te 

houden boven- en ondermarge is 1x de hoogte van een titelbalk. 

Het maximaal aantal titelbalken die geplaatst mogen worden is 6, 

hierna volgt als afsluiter het CBS-logo in een witte balk. Probeer zo 

weinig mogelijk een ondertitel te gebruiken. De tekst in de witte 

balken mag zowel de heldere als de vergrijsde kleur zijn.

Kleur
Alleen de hiernaast aangegeven kleurencombinaties worden  

gebruikt.

Illustratie
Op de cover wordt een illustratie geplaatst. Kies een illustratie (dunne 

outline) uit het beschikbare font. De illustratie heeft een vaste maat.

Achterzijde
De achterzijde van het omslag bevat altijd het CBS-logo op een vaste 

positie rechtsonder op de pagina. Op de rug staat het CBS logo op een 

wit vlak. Dit witte vlak heeft altijd dezelfde hoogte van 42 mm. De 

rugdikte moet minimaal 9 mm zijn om het logo te kunnen plaatsen. 

Als het minder is dan 9 mm komt er geen logo op de rug.

Als er een barcode geplaatst moet worden, staat deze in een wit vlak 

op een vaste positie.

Corporate kleurstelling

Corporate 
kleurstelling

Steunkleuren met bijbehorende vergrijsde kleur

Oranje Groen

Instructies boeken
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A4-boeken omslagen

Titelbalken
Op de cover wordt gebuik gemaakt van de gekleurde titelbalken. 

Titelbalken zijn aflopend en komen altijd vanuit de kleurbaan aan de 

rechterzijde. De kleurbaan heeft een vaste breedte.

Titelbalken mogen vertikaal (als set) verplaatst worden. De vrij te 

houden boven- en ondermarge is 1x de hoogte van een titelbalk. 

Het maximaal aantal titelbalken die geplaatst mogen worden is 6, 

hierna volgt als afsluiter het CBS-logo in een witte balk. Probeer zo 

weinig mogelijk een ondertitel te gebruiken. De tekst in de witte 

balken mag zowel de heldere als de vergrijsde kleur zijn.

Kleur
Alleen de hiernaast aangegeven kleurencombinaties worden  

gebruikt.

Illustratie
Op de cover wordt een illustratie geplaatst. Kies een illustratie (dunne 

outline) uit het beschikbare font. De illustratie heeft een vaste maat.

Achterzijde
De achterzijde van het omslag bevat altijd het CBS-logo op een vaste 

positie rechtsonder op de pagina. Op de rug staat het CBS logo op een 

wit vlak. Dit witte vlak heeft altijd dezelfde hoogte van 42 mm. De 

rugdikte moet minimaal 9 mm zijn om het logo te kunnen plaatsen. 

Als het minder is dan 9 mm komt er geen logo op de rug.

Als er een barcode geplaatst moet worden, staat deze in een wit vlak 

op een vaste positie.

Corporate kleurstelling

Corporate 
kleurstelling

Steunkleuren met bijbehorende vergrijsde kleur

Geel Roze

Instructies boeken
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A4-boeken omslagen

Titelbalken
Op de cover wordt gebuik gemaakt van de gekleurde titelbalken. 

Titelbalken zijn aflopend en komen altijd vanuit de kleurbaan aan de 

rechterzijde. De kleurbaan heeft een vaste breedte.

Titelbalken mogen vertikaal (als set) verplaatst worden. De vrij te 

houden boven- en ondermarge is 1x de hoogte van een titelbalk. 

Het maximaal aantal titelbalken die geplaatst mogen worden is 6, 

hierna volgt als afsluiter het CBS-logo in een witte balk. Probeer zo 

weinig mogelijk een ondertitel te gebruiken. De tekst in de witte 

balken mag zowel de heldere als de vergrijsde kleur zijn.

Kleur
Alleen de hiernaast aangegeven kleurencombinaties worden  

gebruikt.

Illustratie
Op de cover wordt een illustratie geplaatst. Kies een illustratie (dunne 

outline) uit het beschikbare font. De illustratie heeft een vaste maat.

Achterzijde
De achterzijde van het omslag bevat altijd het CBS-logo op een vaste 

positie rechtsonder op de pagina. Op de rug staat het CBS logo op een 

wit vlak. Dit witte vlak heeft altijd dezelfde hoogte van 42 mm. De 

rugdikte moet minimaal 9 mm zijn om het logo te kunnen plaatsen. 

Als het minder is dan 9 mm komt er geen logo op de rug.

Als er een barcode geplaatst moet worden, staat deze in een wit vlak 

op een vaste positie.

Corporate kleurstelling

Corporate 
kleurstelling

Steunkleuren met bijbehorende vergrijsde kleur

Er kan gekozen worden uit zes kleurcombinaties, zie voorbeeld hierboven.

Koele kleuren: corporate kleurstelling, lichtblauwen en groen.

Warme kleuren: oranje, geel, roze.

Vòòr Grafimedia met het tekenen van de grafieken kan beginnen, moet de kleur van het 

omslag gekozen zijn. Afhankelijk hiervan worden de grafieken in de koele of warme 

kleurenvolgorde getekend.

De kleur van het omslag heeft geen speciale betekenis en de auteur mag zijn voorkeur 

aangeven. Het publicatiebureau i.s.m. Grafimedia moet zorgen voor een goede variatie in 

de beschikbare kleuren.
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Omslag B5-publicatie met foto (176x250 mm)

Per omslag wordt steeds maar één set van een heldere en vergrijsde kleur gebruikt. Op 

het achterplat staat kort beschreven waarover het boek gaat. Een paar onderwerpen zijn 

uitgelicht in tekstbanners.

Alle B5 boeken hebben op de voorzijde een witte balk rechts. De hoogte van de titelbalken 

is vast. Vermijd lange titels! Indien absoluut noodzakelijk mag een ondertitel in een 

(vastgelegd) klein corps worden gezet. De balk is wel even hoog als de andere balken.

De warme kleuren De koele kleuren
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16%  van de bedrijven verkoopt via een website

95%  van de jongeren gebruikt sociale netwerken

12 141 000 000 euro aan R&D in Nederland

ICT, kennis en economie 2013

Steeds meer Nederlanders gebruiken mobiel internet. 

Een groeiend aantal bedrijven laat het personeel 

telewerken. Het belang van de ICT-sector voor de 

economie neemt toe. Het is duidelijk dat de rol van 

ICT in de maatschappij nog altijd sterk groeit. Om deze 

ontwikkelingen goed in kaart te brengen, is gedegen 

statistisch materiaal onmisbaar.

ICT, kennis en economie 2013 beschrijft uitgebreid hoe 

personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere 

aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en 

onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends 

en vergelijkingen met andere landen zorgen voor 

een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken 

en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en 

volledig naslagwerk.
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 Bevolkingstrends 
    2011/2

 Bevolkingstrends 
    2011/2

6% islamitisch

0,7% hindoe

32% katholiek

37% protestant 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

Jaa
rb

o
e

k
 o

n
d

e
rw

ijs in
 cijfe

rs 2
0

11

Uitgave 2012

Toepassingen: B5 Boeken

Omslagen
Veel uitgaven van het CBS zijn boeken op formaat B5. Ze zijn 

doorgaans bedoeld voor een professionele doelgoep. 

Op het achterplat staat kort beschreven waarover het boek 

gaat. Een paar onderwerpen zijn uitgelicht in tekstbanners.

Alle B5 boeken hebben op de voorzijde een witte balk rechts. 

De hoogte van de titelbalken is vast. In de balken op het voor-

plat heeft alle tekst hetzelfde corps. Per omslag wordt steeds 

maar één set van een heldere en vergrijsde kleur gebruikt, zie 

ook pag. 15.

Beschikbaar bronmateriaal:

Algemene instructies voor de boeken:

- CBS_Instructies Boeken_v5

Templates voor B5 Boeken

- CBS_B5_Boeken_binnenwerk_v5

- CBS_B5_Covers_met_rug_flap_v2

- CBS_B5_Covers_met_rug_v2

Zie verder de templates voor  

banners en grafieken 

(pagina  45 en 49)

Omslag B5 boek Omslag B5 boek Speciale uitgave
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Achterop een B5 boek komen tekstbanners

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

Uitgave in samenwerkingsverband Uitgave in samenwerkingsverband

Bij deze kleuren worden de grafieken en 

het binnenwerk opgemaakt in de warme 

kleurenvolgorde.

Bij deze kleuren worden de grafieken en 

het binnenwerk opgemaakt in de koele 

kleurenvolgorde.
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 1.7 Aanleveren informatie omslag

Cover B5-publicatie: fotokeuze omslag

Ruim voor het aanleveren van de kopij moet begonnen worden met de briefing voor de 

fotografie.

Stap 1
De auteur/redactie geeft zo duidelijk mogelijk aan wat de inhoud van de publicatie is, 

en geeft een paar duidelijke aanknopingspunten/thema’s voor de foto. (zie paragraaf 

Briefing).

Stap 2
Via het Publicatiebureau wordt aan de beeldredacteur een geschikte selectie gevraagd. De 

beeldredacteur weet aan welke eisen de fotografie moet voldoen. (zie ook paragraaf 1.5). 

Stap 3
De auteur en het Publicatiebureau krijgen drie geschikte foto’s en kijken of deze inhoudelijk 

akkoord zijn (thema, geen negatieve associaties, etc.). De auteur maakt dan de definitieve 

keuze. 

Stap 4
Het PB vraagt aan een extern bureau om een voorstel voor het omslag te maken (voorstel 

kleur, geschikte uitsnede foto, positie titel). Bij twijfel over de foto kan dit ook al voor stap 3 

worden gedaan, om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. 

Stap 5
De auteur (of het PB) kiest de meest geschikte omslag (kleur). Houdt er rekening mee dat 

de kleur in het hele binnenwerk terugkomt. De kleurkeuze wordt gecommuniceerd met 

Grafimedia.

Stap 6
Het Publicatiebureau archiveert de definitieve keuze, totdat de publicatie in productie 

gaat. Dan worden de omslagtekst, tekstbanners en overige gegevens aangeleverd en kan 

de cover drukklaar gemaakt worden.

Opmerking
De foto is bepalend voor de kleur van het omslag (wat is de mooiste combinatie) (zie 

stap 5). Uitzondering: bij sommige publicaties is een bepaalde kleur verplicht (bijv. roze 

voor Landelijke Jeugdmonitor). Dan moet de foto bij die kleur gezocht worden.

Cover A4-publicatie

De auteur kiest uit het illustratie-overzicht een geschikte illustratie en geeft een voorkeur 

voor een omslagkleur door. Het publicatiebureau adviseert hierin, om een gevarieerde 

mix te krijgen in het totaal aan publicaties. 
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Briefing fotografie B5-boek

De auteur probeert een zo duidelijk mogelijke omschrijving te geven van het onderwerp en 

de inhoud van de publicatie. Hiervoor dient hij/zij liefst aan:

 — De titel van de publicatie (en eventueel subtitel)

 — De omslagtekst;

 — Een conceptversie van het voorwoord;

 — Een beknopte inhoudsopgave;

 — Een link naar de pdf (binnenwerk en omslag) van een vorige vergelijkbare publicatie;

 — Een tiental trefwoorden die betrekking hebben op de onderwerpen, liefst zo specifiek 

mogelijk.

Ga ervan uit dat de beeldredacteur geen idee heeft wat het onderwerp is van de publicatie, 

en heel praktisch op trefwoorden moet zoeken. Eventueel kan de huisstijlcoördinator/

beeldredacteur helpen met de juiste briefing en fotokeuze.

Zie verder paragrafen ‘1.5 Fotografie vastlegging’ op pagina 15 en ‘1.6 Omslagen’ op 

pagina 18.

Achterzijde omslag: tekst/cijferbanners en flaptekst

Voor het omslag definitief gemaakt kan worden moeten de volgende zaken worden 

aangeleverd (aan Grafimedia of extern bureau).

Flaptekst (alleen B5-boek)
Minimaal 25 tot maximaal 150 woorden.

Tekst/cijferbanners (alleen B5-boek)
Drie stuks, 7 tot 15 woorden. Deze lichten tekst of informatie uit het boek en geven vast een 

kijkje in de inhoud.

Zie de voorbeelden.

ISBN (alleen B5-boek)
Dit wordt verzorgd door het Publicatiebureau.

Vormtaal

Voorbeelden van het gebruik van de vormtaal. Het kenmerk van de vormtaal is dat er vrij word omgegaan met balken. Ze kunnen links of rechtslijnen, 
maar hangen altijd aan een verticale as.Op correspondentie en bewegwijzering worden de balken beperkt tot een dunne lijn. De balken hebben altijd een 
gelijke hoogte. Per middel zijn vaste maten bepaald. Het relatiemagazine mag zich onderscheiden van de 

andere middelen. Op de cover  wordt op een herkenbare, 
maar iets afwijkende manier omgegaan met de balken. 

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
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In dit nummer:
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Beleidsstatistiek

Een beter 
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basis van feiten
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16%  van de bedrijven verkoopt via een website

95%  van de jongeren gebruikt sociale netwerken

12 141 000 000 euro aan R&D in Nederland

ICT, kennis en economie 2013

Steeds meer Nederlanders gebruiken mobiel internet. 

Een groeiend aantal bedrijven laat het personeel 

telewerken. Het belang van de ICT-sector voor de 

economie neemt toe. Het is duidelijk dat de rol van 

ICT in de maatschappij nog altijd sterk groeit. Om deze 

ontwikkelingen goed in kaart te brengen, is gedegen 

statistisch materiaal onmisbaar.

ICT, kennis en economie 2013 beschrijft uitgebreid hoe 

personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere 

aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en 

onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends 

en vergelijkingen met andere landen zorgen voor 

een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken 

en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en 

volledig naslagwerk.
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2.
Kopij

en opmaak



Elk hoofdstuk moet beginnen met een intro: een paar zinnen (ca. 50 tot 80 woorden) 

die als inleiding werken en de lezer het hoofdstuk intrekken. Deze tekst is belangrijk 

en wordt daarom vet gezet. De opmaak van de hoofdstukken en de aanlevering van de 

kopij worden in dit hoofdstuk behandeld.

 2.1 Aanleveren kopij

Alle bestanden moeten (in één keer, in een zipbestand) worden aangeleverd bij het 

Publicatiebureau. Tabellen en grafieken moeten als aparte xls-bestanden worden aan -

geleverd (Excel). De auteur moet duidelijk aangeven hoe de hiërarchie (de opbouw) van 

het document is en alles in de juiste volgorde en nummering aanleveren.

Mail de bestanden naar SectorBCOPublicatiebureau en lever samen met de Publicatiebon 

een print aan, aan de medewerkers van het publicatiebureau, kamer B3.058.

Aandachtspunten tekst

Alle teksten (voor B5- en A4-publicaties) worden voor opmaak helemaal nagelopen op 

typografische juistheid en uniformiteit. Voor papers wordt dit (nog) niet gedaan. Het is 

sowieso handig om te weten aan welke conventies een tekst moet voldoen.

 — Zog dat er per hoofdstuk maximaal 3 niveau’s subparagrafen zijn, waarvan één 

genummerd. Maak woorden cursief (italic) om accenten in de tekst aan te geven.

 — Gebruik geen vette tekst (bold), zeker geen boldcursief en maak geen gebruik van 

onderlijning. Deze opmaak zal worden verwijderd en vervangen worden door cursief.

 — Maak gebruik van de standaard Word-opmaak, dus gewoon rechttoe-rechtaan.

 — Breek woorden en regels niet af. 

 — Laat tekst niet inspringen door middel van tabs en al helemaal niet door spaties.

 — Geef witregels tussen alinea’s aan met een harde return (Enter-toets). Gebruik van 

zachte returns (Shift-Enter) wordt tijdens het normaliseren verwijderd.

Lever alle teksten aan als MS Word-bestanden. Lever iedere tekst (voorwoord, 

samenvatting, etc.) aan als apart bestand. Gebruik bij voorkeur onderstaande 

bestandsnamen:

 — Voorwoord.doc

 — Samenvatting.doc

 — H1.doc

 — H2.doc

 — Bijlagen.doc

 — Verantwoording.doc

 — Literatuur.doc

 — Begrippen.doc

 — Trefwoorden.doc

 — Medewerkers.doc

Voor webartikelen of bij publicaties met weinig tekst/pagina’s mag alle tekst in één 

verzamelbestand worden aangeleverd.

Voetregel links: paginacijfer en titel van het boek.
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Publicatiebon

Bij elke opdracht moet een volledig ingevulde publicatiebon worden meegeleverd met de 

kopij. Zie hiervoor op intranet Bedrijfsvoering en communicatie BVC/Communicatie BCO/

Publicaties/Uitgeverij/Publicatiebureau.

Hier kunt u een print maken van de juiste opdrachtbon.

 — Opdrachtbon voor papieren publicaties (http://intranet.com/BVC/BCO Communicatie/SBI/

Formulieren/PbPublicatieBonPP.xls)

 — Opdrachtbon voor elektronische publicaties (http://http://intranet.com/BVC/BCO%20

Communicatie/SBI/Formulieren/PbPublicatieBonEP.xls

 — Opdrachtbon voor elektronische webartikelen (http://intranet.com/BVC/BCO 

Communicatie/SBI/Formulieren/PbPublicatieBonWA.xls)

 — Zie bijlagen voor een voorbeeld van een publicatiebon.

Voetnoten

Voetnoten worden per hoofdstuk genummerd, en de voetnootreferentie1) moet worden 

ingevoegd met de standaard Word invoegmethode (Invoegen/Verwijzing/Voetnoot). 

Achter de voetnootreferentie komt een haakje (CBS-conventie). Noten in grafieken en 

tabellen (en in ‘kaders’) worden apart genummerd en onder de betreffende grafiek, tabel 

of kader opgenomen. Typ een voetnoot achter de punt van de betreffende zin, en zonder 

spatie ervoor.2) Onderaan de pagina wordt dan de tekst ingetypt.3)

Een asterisk (*sterretje) betekent bij het CBS een voorlopig cijfer. Dit teken kan daarom 

nooit voor andere aanduidingen zoals noten worden gebruikt.4)5)

Schrijfwijze en speciale tekens

Getallen
In Nederlandstalige CBS-publicaties worden duizendtallen gescheiden door een spatie (zie 

‘Vaste spatie’). Decimalen worden voorafgegaan door een komma.

 — 20 560,34

 — 1 200 897,50

In Engelstalige CBS-publicaties worden duizendtallen gescheiden door een komma.

Decimalen worden voorafgegaan door een punt.

 — 20,560.34

 — 1,200,897.50

Zorg dat getallen die in de tekst voorkomen op deze manier geschreven staan!

Getallen in tabellen (alleen in het cijferveld!!) worden door de zetter automatisch op de 

juiste manier gezet, afhankelijk van de taal. Typ dus in een tabel de cijfers aaneengesloten 

en een komma voor de decimalen.

1) Uitleg bij noot 1.
2) Uitleg bij noot 2.
3) De nootcijfers worden superscript geschreven met een haakje sluiten erachter. Daarachter witruimte, en dan de noot-

omschrijving.
4) In A4-boeken staan de voetnoten uitgelijnd onder de tekstkolom. Corps 7,25 pt op 8,7 pt.

5) In B5-boeken staan de voetnoten onder de hele pagina (tekst- en vluchtkolom). Corps 7,25 pt op 8,7 pt.

Voetregel rechts: paginacijfer en titel van het hoofdstuk.
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Vaste spatie
Een vaste spatie (in MS Word: Cltr-Shift-Spatiebalk) wordt gebruikt bij het bijeenhouden van 

tekst notaties die niet gescheiden mogen worden:

 — 2 mln (2°mln)

 — x 1 000 (x°1°000)

 — 5 °C (5°°C)

 — 200 zitplaatsen (200°zitplaatsen)

 — 1 700 258 euro (1°700°258°euro)

Tijdens het normaliseren wordt het hele document hierop nagelopen (zie Normaliseren).

Half kastlijntje
Een half kastlijntje of n-dash (–) (in MS Word onder Symbolen, n-dash), wordt gebruikt bij

 — opsommingen zonder nummerieke of alfanumerieke aanduiding.

 — bij notaties waar tot en met wordt bedoeld:

 — 2000–2012

 — mei–augustus

 — 20–23 jaar

 — 50–60-jarigen

Gebruik geen spatie voor of na het halve kastlijntje.

Tijdens het normaliseren wordt het hele document hierop nagelopen (zie Normaliseren).

Aanhalingstekens
Zorg ervoor dat het type aanhalingstekens door het hele boek consequent is. Gebruik bij 

voorkeur ‘enkele haakjes’ (openen met ‘zesje’ en sluiten met ‘negentje’).

Speciale tekens
Gebruik voor speciale tekens (bijvoorbeeld a, a, etc.) het lettertype Symbol.

Bijzondere tekens (in tabellen)
 — <= (kleiner of gelijk aan) wordt vervangen door ≤ (bijvoorbeeld n≤80).

 — >= (kleiner of gelijk aan) wordt vervangen door ≥ (bijvoorbeeld n≥80).

 — Typ nootcijfers (inclusief haakje) in superscript.

 — De asterisk (*) hoeft niet in superscript gezet te worden. Typ geen spatie voor het 

nootcijfer en de asterisk.

 — Een min-teken (negatief cijfer) moet het echte minteken worden gebruikt (Unicode 

2212, wordt tijdens het normaliseren gedaan).

Hyperlinks
Hyperlinks (verwijzingen naar URL’s/websites) komen in een boek zonder speciale opmaak 

(gewoon in de tekstkleur, zonder onderstreping).

Hyperlinks in een webpdf zijn wel aanklikbaar. Dit wordt aangegeven met een lichtblauw 

lijntje onder de betreffende tekst (bijvoorbeeld www.cbs.nl of website CBS).

Zorg er voor dat in Word de complete tekst als Hyperlink wordt geselecteerd.
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 2.2 Proevenverkeer

Auteurscorrecties

Nadat de publicatie is gezet, wordt er een eerste proef gemaakt die door de auteur moet 

worden gecontroleerd. Deze proef wordt via het publicatiebureau als pdf aangeleverd.

De correcties worden bij voorkeur IN DE PDF aangegeven. Zie hiervoor de handleiding 

Correcties in PDF, te verkrijgen bij de Uitgeverij/Publicatiebureau. 

Extra auteurscorrecties (inhoudelijke wijzigingen) in de proef dient men te vermijden; 

hierdoor verschuift de tekst en ontstaan extra zetkosten.

De gecorrigeerde proef moet worden gestuurd aan het Publicatiebureau, 

sectorBCOpublicatiebureau.

Als Grafimedia of de externe zetter de correcties heeft verwerkt, komt er een tweede proef. 

Deze moet weer worden nagekeken ter controle of de correcties goed zijn uitgevoerd. Na 

de tweede proef zijn auteurscorrecties (inhoudelijke wijzigingen) niet meer mogelijk.

Het contact met Grafimedia of een externe partij loopt altijd via een medewerker van het 

publicatiebureau.

Tijdspad productieproces

Papieren publicaties 3 werkdagen

Papieren publicaties door GM opgemaakt 34 werkdagen

Elektronische publicaties door GM opgemaakt 21 werkdagen

Elektronische publicatie die niet opgemaakt

hoeft te worden maar waarvan GM wel een pdf maakt 2 werkdagen

 2.3 Paragraafkop 2

Deze paragraafkop is genummerd. Zorg voor een korte, pakkende paragraafkop.

De steunkleur in de paragraafkoppen is gelijk aan de kleur van het omslag en mag de 

heldere OF de vergrijsde kleur zijn.

Paragraafkop 3

Alleen paragraafkoppen niveau 2 zijn genummerd! Zorg dus dat er verder geen 

genummerde paragrafen in de kopij staan. Deze kop krijgt een kleur (zelfde kleur als 

verticale balk op de cover).
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De tabellen en afbeeldingen (grafieken, kaarten, etc.) worden doorlopend genummerd: 

eerst het nummer van de paragraaf niveau 2 en dan een volgnummer.

Geef in de tekst op een aparte regel de naam van de tabel (of grafiek, afbeelding, etc.) als 

volgt aan:

<tabel 1.1.1>

<grafiek 1.1.2>

De tabellen en grafieken worden apart aangeleverd als xls-bestand. De zetter (Grafimedia) 

probeert dan de tabel op de aangegeven plaats in te voegen. Als dit niet mogelijk is 

(bijvoorbeeld omdat er te weinig ruimte is, of dat er anders heel veel lege ruimte op 

de pagina overblijft) dan kan de tabel/afbeelding een alinea eerder of later worden 

ingevoegd. 

Vermijd daarom gebruik van teksten zoals ‘de onderstaande afbeelding’ maar verwijs naar 

de nummering ‘in tabel 1.1.1. etcetera’.

Voor het nummer van een grafiek/tabel komt geen aanduiding (grafiek, tabel, etc.) te 

staan. In de lopende tekst mag wel grafiek of tabel worden genoemd, bijvoorbeeld ‘zie 

tabel 1.2.3’.

Smalle grafieken worden binnen de tekstkolombreedte geplaatst. Bij brede grafieken 

wordt gebruik gemaakt van de vluchtkolom.

Paragraafkop 4
Niveau 4 is het laatste niveau van de paragraafkoppen. Meer niveau’s zijn niet beschikbaar.

Regelval en afbrekingen
Tekst is altijd linkslijnend met vrije regelval. Woorden aan het eind van de regel mogen 

(indien noodzakelijk) worden afgebroken (dit doet de zetter), zodat de tekst optimaal 

leesbaar is.

Opsommingen
Gebruik voor het aangeven van opsommingen in MS Word de manier die u gewend bent. 

De zetter zorgt ervoor dat de opsommingen volgens de huisstijl gezet worden.

 — Bullet of streepje (wordt door zetter omgezet in juiste streepje) 

–<tab>Tekst doorlopend zonder inspringen (of gebruik stijl Opsomming).

 — Alfanumeriek 

a.<tab> Tekst doorlopend zonder inspringen (of gebruik stijl Opsomming/nummers).

 — Numeriek 

1.<tab> Tekst doorlopend zonder inspringen (of gebruik stijl Opsomming/nummers).

Meerdere niveau’s
1.<tab> Tekst

<tab)1.1<tab> Tekst

<tab><tab>1.1.1<tab> Tekst

Bij meerdere digits (1.1, 1.1.1) komt achter het laatste digit geen punt. Na een enkele 

aanduiding (1.) komt altijd een punt (dus nooit een haakje ) ).
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Gebruik van tekstboxen (kaders of toelichting)

Soms is het handig om extra tekst in een ander soort opmaak toe te voegen. Deze worden 

in een vette letter in een steunkleur gezet. Tekst die in de kopij wordt aangeduid met 

blok, kader of op een andere manier buiten de reguliere tekst valt, wordt altijd 

opgemaakt door de zetter als een vet tekstkader.

Tekstkaders hebben altijd een titel en zijn ongenummerd. Tabellen of figuren binnen 

tekstkaders hebben nooit een nummer. 1)

1) Noten in grafieken en tabellen en in tekstboxen worden apart genummerd en onder de betreffende grafiek, tabel of 
kader opgenomen.

Een kader mag gesplitst worden en doorlopen op de volgende pagina.

Voor de tekstkleur wordt de vergrijsde kleur gebruikt, passend bij de kleurkeuze van het 

omslag.

Tekstbox

Geef het begin en het einde van een tekstbox aan in de tekst:

<begin tekstbox 1>

titel

tekst

<einde tekstbox 1>

Banners

Een banner is bedoeld om een cijfer uit de tekst te lichten. Per hoofdstuk moet minstens 

één bannertekst worden aangeleverd (voor B5 en A4-publicaties). Zie paragraaf 1.4.

Zet de tekst in het hoofdstuk of lever ze aan in een apart Wordbestand.

Geef in de tekst aan waar de banner ongeveer moet komen, de zetter kiest de definitieve 

positie.

<banner 1>

18 000 ipsum dolor ytta ergo nomus

illustratie 3A (man)

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links
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Aanleveren
3.

tabellen
en opmaak



De vormgeving van de statistische tabellen is in de nieuwe huisstijl flink veranderd. De 

voorkolom is lichtgrijs, waardoor het onderwerp van de cijfers uitgelicht wordt. Voor het 

aanleveren van de excelbestanden kunnen de oude richtlijnen worden aangehouden. 

Wellicht dat dit op termijn nog zal worden aangepast. Wel worden een paar tips voor 

de auteur gegeven, die sowieso bij het normaliseren worden toegepast (door de zetter). 

 3.1 Tabellen

Tabellen worden aangeleverd als Excel-bestand, per tabel een apart bestand. In de naam 

van het bestand moet het nummer van de tabel worden gezet, dus bijvoorbeeld 1.1.1.xls.

 — Gebruik alleen het eerste werkblad, overige werkbladen blijven leeg.

 — Verwijder macro’s of koppelingen naar andere bestanden.

 — Voorkom verborgen kolommen , regels en titelblokkering. Deze zijn niet zichtbaar, maar 

worden bij het omzetten wel verwerkt. Dit zou tot misverstanden kunnen leiden.

 — Verwijder lege kolommen.

 — Gebruik zo min mogelijk afkortingen (schrijf waarvan en waaronder voluit).

 — Maak, waar nodig, gebruik van cursief of vet. Dit wordt behouden tijdens de conversie, 

mits de huisstijl niet anders voorschrijft.

Aanleveren Excel-bestand

2

4

1

3

6

8

5

a

b

c

7
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2.1.1 Gebruik van sociale media, 2012

 
Berichten 

plaatsen op 
chat-site of 

online 
dicussie-

forum

Weblogs 
lezen of 

zelf 
 bijhouden

Sociale netwerken 

Overige 
sociale 
media 

  

 

totaal sociale 
netwerken

tekstberich-
ten uitwis-

selen (instant 
messaging)

professioneel 
netwerk 

(zoals 
 LinkedIn)

ander sociaal 
netwerk 

(zoals Hyves, 
Facebook of 

Twitter)

 
 % van internetgebruikers1)

Totaal 30 22 66 35 22 56 29

        

Geslacht        

Man 33 24 67 38 26 53 28

Vrouw 27 19 66 32 17 59 30

        

Leeftijd        

12 tot 25 jaar 52 27 95 67 14 88  4

25 tot 45 jaar 31 24 77 36 31 66 20

45 tot 65 jaar 19 19 50 21 22 34 44

65 tot 75 jaar 10 11 23  8  5 17 67

        

Opleidingsniveau        

Lager onderwijs 34 16 67 42  8 60 28

Middelbaar onderwijs 29 21 65 32 18 56 31

Hoger onderwijs 27 29 68 31 41 51 27
 

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen. Voetnoot lijnt links gelijk aan tekst in de voorkolom.
1) Let op de interlinie van voetnoten in tabellen: corps 7,25 pt op 8,7 pt (auto). Is nu vaak te ruim.

1. Titel

2. Tabelkop (header)

3. Lijnen (halslijn, lijn onder eenheid en sluitlijn)

4. Eenheden

5. Cijferveld

6. Voorkolom

7. Kolom met nootcijfer/asterisk

8. Bron en/of voetnoten

Titel (1)
 — Type de titel van een tabel in cel A1 van de sheet en begin met een hoofdletter. 

 — Type de titel vet, maar geen woorden cursief.

 — Vermeld in de titel geen eenheden en verslagperioden als die uit de tabel zelf blijken.

 — Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de woorden ‘ontwikkeling, verloop, aantal, in 

Nederland’.

 — Het tabelnummer is het nummer van de paragraaf met een volgnummer, bijv. 1.1.1. Een 

tabel in een niet genummerde paragraaf (bijv. Samenvatting) wordt niet genummerd.

Tabelkop (header) (2)
 — Eerste rij tabelkop: beginnen met kapitaal (uitzonderingen zijn waarvan en waaronder). 

Deze worden door de zetter vet en iets groter gezet (7,25 pt).

 — Tweede rij en verder: beginnen met kleine letter. Deze rij wordt normaal gezet.

 — Overspanners: teksten die over meer dan 1 kolom lopen, deze worden links gelijnd. 

Onder de overspanner komt een lijn die loopt over al de kolommen waarop die 

overspanner betrekking heeft.

 — Tabelkop: er komt alleen een doorgetrokken lijn onder het totaal aantal kolommen van 

de tabelkop (boven de eenheden)

2

4

1

3

6

8

5

a

b

c
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 — Alle tabelkoppen worden zoveel mogelijk naar onderen geplaatst.

 — Als er jaartallen in de kop worden vermeld, plaats dan het meest recente jaar rechts.

 — Jaartallen uitschrijven (alleen bij te weinig ruimte kan ‘12 en ‘13 ook). Kwartalen 

aangeven met I, II, III en IV.

 — Schrijfwijze maanden altijd als volgt: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

(dus zonder punt en kapitaal).

Lijnen en lege rijen (3)

 — Koplijn: in de definitieve opmaak komt geen lijn direct onder de titel over alle 

kolommen van de tabel. Deze is vervallen in de nieuwe stijl. In het Excelbestand moet 

hij er nog wel staan.

 — Halslijn: lijn direct onder de onderste rij van de tabelkop, over alle kolommen. Na de 

halslijn komt geen lege rij (zie b in tabel 2.1.1).

 — Sluitlijn: laatste rij met lijn over de hele breedte. Boven de sluitlijn komt geen lege rij 

(zie c in tabel 2.1.1).

 — Haal overbodige lege rijen en dubbele rijen in de tabel weg. Voer bij een logische 

onderverdeling één lege rij tussen categorieën in.

 — Voer boven rubriekskoppen (vet) een rij in, onder rubriekskoppen géén lege rij.

Lijnen maken in Excel (auteur)
Stel: de lijn moet lopen van cel A2–H2.Typ in cel A2 het teken ‘-’ en typ enter. Selecteer de 

cellen A2–H2. Daarna Opmaak/Celeigenschappen/Uitlijning/Horizontaal: Vullen/OK.

Eenheden (4)
 — Voorbeelden van een eenheid: x 1 000, 1 000 euro, x mln, mln euro, x mld, mld euro, %, 

% van het totaal, 2008=100.

 — Gebruik kleine letters. Plaats de eenheid links boven de meest linkse cijferkolom.

 — Boven de eerste rij met eenheden komt geen lege rij. Bij twee of meer verschillende 

eenheden in een rij, komt er een lijn boven de kolommen waarvoor die eenheid geldt. 

Onder deze lijn komt geen lege rij meer.

 — Ook bij slechts 1 eenheid komt er een lijn onder, en geen lege rijen.

 — Bij gebruik van veel verschillende eenheden, wordt voor de eerste cijferkolom een 

eenhedenkolom ingevoegd (met als kop ‘Eenheid’). De rij met eenheden (incl. lijnen) 

vervallen dan. Zie voorbeeld.

22.1 Vakanties van Nederlanders

 Eenheid 2009 2010 2011
      

Vakanties in Nederland

Vakanties x 1 000 17 959 17 708 17 741

Uitgaven mld euro 3 3 3

Uitgaven per vakantieganger euro 154 157 155

  

Vakanties in het buitenland

Vakanties x 1 000 18 408 18 430 18 560

Uitgaven mld euro 12 12 12

Uitgaven per vakantieganger euro 669 662 668
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Cijferveld (5)
Getallen in het cijferveld (zie ook ‘Getallen’ op pagina 25).

Typ in een tabel de cijfers aaneengesloten en een komma voor de decimalen. 

De auteur bepaalt het aantal decimalen. Stel het aantal decimalen als volgt in: Opmaak/

Celeigenschappen: Getal: aantal decimalen/OK.

Er mag nooit een formule in een cijferveld staan. Verwijder eventueel de formule als volgt: 

selecteer de cellen met formules en Kopiëren/Bewerken/Plakken speciaal/Waarden/OK.

De cijfers worden links uitgelijnd, .

Cijfervelden kunnen ook nog de volgende tekens bevatten:

. gegevens ontbreken wordt door het conversieprogramma ongewijzigd opgenom

x of X geheim wordt na conversie ‘x’

– of - nihil wordt na conversie ‘–’

Let op: bij negatieve getallen in tabellen wordt gebruik gemaakt van het minusteken 

(Unicode: 2212) , deze heeft dezelfde breedte als de tabelcijfers. −

Voorkolom (6)
 — Plaats tekst die bij elkaar hoort in één cel van kolom A!

 — Lijn de teksten in de voorkolom links uit. 

 — Begin de regels in de voorkolom die niet inspringen met een hoofdletter, met 

uitzondering van waarvan en waaronder. Begin de overige regels met een kleine letter.

 — Breek de regels niet handmatig af, maar laat ze gewoon doorlopen. De zetter plaatst de 

tekst goed.

 — Als er in de voorkolom jaartallen worden vermeld, plaats dan het meest recente jaar 

onder.

 — Maak gebruik van vet en eventueel cursief, waaronder en waarvan om een 

onderverdeling aan te geven tussen primaire en secundaire regels.

 — Getallen: typ alle getallen die buiten het cijferveld staan op de juiste manier 

(afhankelijk van de taal, zie ‘Getallen’ op pagina 25).

Inspringen
In Excel: type spaties om tekstregels in de voorkolom te laten inspringen. Voor ieder niveau 

altijd een veelvoud van twee. Voer dat dit consequent door voor alle regels van de tabel; 

dat is erg belangrijk.

Voorbeeld inspringen

# = spatie in aangeleverde bestand;

Consumptiegoederen

##niveau 1

####niveau 2

####niveau 2

######niveau 3

Kolom met nootcijfers/asterisk (7)
Noten in het cijferveld komen in een aparte kolom van drie posities breed. Ingeven als 

gewoon cijfer plus haakje sluiten. Het conversieprogramma zet de tekens in die kolom 
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om in superscript. Stel de breedte van de smalle kolom als volgt in: selecteer een cel in de 

kolom, dan Opmaak/Kolom/Breedte/Kolombreedte 3/OK>.

Bron en/of voetnoten (8)
Onder de sluitlijn kunnen de toevoegingen komen, in onderstaande volgorde. Er komen 

geen lege rijen meer tussen.

Bron: Direct na de sluitlijn en afgesloten met een punt.
Noten
N.B. Indien aanwezig na de voetnoten en afgesloten met een punt.

Afdrukgebied
Geef tot slot nog het afdrukgebied aan in het Excel-bestand. Dit gedeelte wordt afgedrukt 

bij een print (en geconverteerd bij de opmaak door Grafimedia).

Markeer het afdrukgebied (dus alle gebruikte cellen van de tabel). Klik op Bestand/

Afdrukbereik/Afdrukbereik bepalen.

Het afdrukgebied wordt nu omgeven door een stippellijn.

Bijzonderheden in de vormgeving (zetter)

De breedte van de tabel wordt aangepast aan de inhoud. Ze hoeven dus niet meer over de 

volledige tekstbreedte te lopen. Hierdoor worden de kolommen bij elkaar gehouden en dit 

bevordert de leesbaarheid.

Voorbeeld van een goed aangeleverde tabel in Excel
Het is aan de auteur om de tabel inhoudelijk correct aan te leveren. Eventuele 

inconsequenties in de opmaak worden tijdens het normaliseren verbeterd.
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 3.2 Voorbeelden

2.2.1 Informatie en vermaak via internet, 2005–2012

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 % van internetgebruikers1)

Informatie over goederen en diensten zoeken 87 88 89 86 87 90 87 89

Radio luisteren of tv kijken 26 35 42 52 57 58 60 60

Spelletjes, afbeeldingen of muziek2) 50 55 56 65 57 56 59 60

Kranten downloaden of lezen 35 43 45 47 49 53 56 59

Software downloaden 27 31 34 37 34 32 30 33

Solliciteren en/of zoeken naar een baan 19 22 21 18 19 21 20 21
 

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.
1) Personen van 12 tot en met 74 jaar die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet gebruikt hebben.
2) Spelletjes spelen of downloaden, afbeeldingen bekijken of downloaden, of muziek afspelen of downloaden.

2.2.2 Gebruik van financiële diensten via internet, naar leeftijd, 2005–2012

 Telebankieren Andere financiële diensten
   

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 % van internetgebruikers1)

Totaal 58 67 72 74 78 81 82 82 5  8  7  8  6  9  9 12

                 

12 tot 25 jaar 40 49 54 56 59 63 62 63 2  3  4  5  3  6  7 10

25 tot 45 jaar 69 78 83 85 89 91 93 92 5  9  8  8  7  9  9 14

45 tot 65 jaar 59 70 75 76 79 83 85 84 7 11 10 11  7  9 10 12
 

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.
1) Personen van 12 tot en met 74 jaar die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet gebruikt hebben.

2.2.3 Apparatuur om mee te internetten, 2005–20121)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
 % van huishoudens met internet2)

Desktop 93 91 89 84 83 78 76 73

Laptop 27 32 42 54 62 68 74 78

Smartphone 12 13 19 22 28 35 50 59

Spelcomputer  1  1  4  7 12 16 19 22

TV met set top box  0  1  3  4  8 10 15 20
 

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.
1) Tablets zijn hier nog niet in opgenomen.
2) Particuliere huishoudens met ten minste één persoon in de leeftijd van 12 tot en met 74 jaar.

2.2.4 Vakanties van Nederlanders

 Eenheid 2011 2012 2013

 
Vakanties in Nederland

Vakanties x 1 000 17 741 18 120 17 490

Uitgaven mld euro 3 3 3

Uitgaven per vakantieganger euro 155 157 163

Vakanties in het buitenland

Vakanties x 1 000 18 560 18 628 18 093

Uitgaven mld euro 12 13 13

Uitgaven per vakantieganger euro 668 692 697
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2.3.4 ICT-voorzieningen van huishoudens en personen, 2002–2012

 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
% van huishoudens absoluut (mln)

Huishoudens1)           6,6  6,5  6,6  6,5  6,6  6,7

Pc (desktop/laptop) 76 83 84 86 88 91 92 94 93  5,7  5,7  6,0  6,0  6,2  6,2

Toegang tot internet 63 78 80 83 86 90 91 94 94  5,4  5,6  5,9  6,0  6,2  6,3

Breedbandinternetaansluiting 15 54 66 74 74 77 84 83 82  4,8  4,8  5,1  5,5  5,5  5,5

                

 % van personen absoluut (mln)

Personen2)          12,8 12,9 12,9   13   13 13,2

Pc (desktop/laptop) 81 87 88 90 92 93 94 96 95 11,6 11,8 12,1 12,3 12,5 12,5

Toegang tot internet 69 83 85 88 91 93 94 95 96 11,3 11,7 12,0 12,2 12,5 12,6

Breedbandinternetaansluiting 17 59 71 79 78 79 87 87 84 10,1 10,0 10,3 11,3 11,3 11,1
 

Bron: CBS, POLS: 2002; ICT-gebruik huishoudens en personen: 2005–2012.
1) Particuliere huishoudens met ten minste één persoon in de leeftijd van 12 tot en met 74 jaar.
2) Personen van 12 tot en met 74 jaar in particuliere huishoudens.

De ontwikkelingen binnen de categorie korte binnenlandse vakanties vertonen 

in grote lijnen hetzelfde beeld als die van de lange vakanties. Ook hier is een 

sterke toename van de georganiseerde reizen te zien, mede op basis van de 

hiervoor vermelde wijziging van de vraagstelling. Deze toename is bij vrijwel 

alle boekingsmogelijkheden, zoals reisbureau, bank, VVV, boekingscentrales van 

hotel- of bungalowketens, zichtbaar. Het aantal korte binnelandse vakanties dat 

rechtstreeks bij een reisorganisatie wordt geboekt is nagenoeg nihil. 

2.3.11 Korte vakanties in Nederland naar organisatievorm

 2002 2005 2009 2010 20111) 2012 2002 2005 2009 2010 20111) 2012
 

 %  x 1 000  

Georganiseerde reizen  24  32  38  41  47  49 2 320 2 820 3 500 3 760 4 470 4 960

waarvan        

geboekt bij een reisbureau   5  10  11  11  10   9   450 840 1 020 1 020 920 930

geboekt bij een bank, VVV e.d.   6   7   8  10  16  19   560 610 780 910 1 490 1 920

geboekt bij een boekings centrale van 
een hotel- of bungalow keten  13  15  18  19  21  20 1 230 1 350 1 650 1 770 1 990 2 060

rechtstreeks geboekt bij een reisorga-
nisatie   1   0   1   1   1   0     80 30 50 70 60 40

        

Niet-georganiseerde reizen  76  68  62  59  53  51 7 190 6 040 5 760 5 470 5 010 5 130

waarvan        

logies rechtstreeks gereserveerd bij 
eigenaar of beheerder  .  26  23  25  19  17    . 2 270 2 170 2 340 1 810 1 750

logies niet gereserveerd:        

niet vooraf geboekt  .  15  14  11   9  11    . 1 320 1 270 1 020 890 1 130

vaste standplaats, eigen onderkomen  32  28  25  23  24  22 3 070 2 460 2 320 2 110 2 310 2 250

        

Totaal 100 100 100 100 100 100 9 510 8 860 9 260 9 230 9 480 10 080
 

Bron: ContinuVakantieOnderzoek.
1) Trendbreuk; m.i.v. 2011 is expliciet gevraagd naar boekingen via internet.

In tegenstelling tot het patroon bij de binnenlandse vakanties, kiezen Nederlanders 

bij vakantiereizen naar het buitenland toch liever voor een georganiseerde 

vakantiereis. Wat hierbij opvalt, is dat vooral bij het boeken van lange vakanties 

veel gebruik wordt gemaakt van de diensten van een reisbureau. In 2012 ging 

het daarbij om bijna 6,2 miljoen lange buitenlandse vakanties. Het relatief 

gering aantal boekingen voor lange vakanties dat liep via banken, VVV’s 

en boekingscentrales van hotel- of bungalowketens of rechtstreeks bij een 

reisorganisatie staat daarbij in schril contrast. 

Niet-georganiseerde reizen waarvan zelfs de overnachtingen van tevoren niet 

geregeld zijn, zijn de laatste jaren juist steeds minder populair.
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Hetzelfde patroon geldt voor de buitenlandse vakanties. Aan lange vakanties 

werd in 2012 per persoon gemiddeld 807 euro uitgegeven en aan korte vakanties 

239 euro. Vakanties waarbij gereisd werd met eigen vervoer waren gemiddeld 

ruim de helft goedkoper dan vakanties met overige vervoerswijzen. Ondanks het 

feit dat de lange zomervakanties gemiddeld 3 dagen langer duurden dan de lange 

wintervakanties, ontliepen de totale gemiddelde kosten per vakantieganger voor 

beide soorten vakanties elkaar niet veel. 

2.5.3  Gemiddelde uitgaven per vakantieganger per vakantie in 
Nederland naar seizoen en vervoerswijze, 2012

 Lange vakanties Korte vakanties
   

 winter zomer totaal winter zomer totaal

 
 euro   

Met eigen vervoer 179  233 215 111 101 106

Met overig vervoer  1) 278 289 127 130 128

        

Totaal 187  235 219 112 103 108
 

Bron: ContinuVakantieOnderzoek.
1) Door een te gering aantal waarnemingen in het onderzoek is de uitkomst niet vermeld.

2.5.4  Gemiddelde uitgaven per vakantieganger per vakantie in het 
buitenland naar seizoen en vervoerswijze, 2012

 Lange vakanties Korte vakanties
   

 winter zomer totaal winter zomer totaal

 
 euro  

Met eigen vervoer   428   551   514 167 165 166

Met overig vervoer 1 064 1 146 1 113 363 393 373

       

Totaal   787   818   807 245 231 239
 

Bron: ContinuVakantieOnderzoek.

In de tabellen 3.5.1 t/m 3.5.6 is zowel voor de lange als korte vakanties meer 

gedetailleerde informatie opgenomen over de gemiddelde uitgaven per vakantie 

en vakantiedag.

40 Vakanties van Nederlanders 2012
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 3.3  Aandachtspunten opmaak (zetter)

 — grijze vlak niet breder dan breedste tekst plus 1 mm.

 — breedte voorkolom grijs minimaal 18 mm bij B5 (30 mm bij A4). Bijvoorbeeld als er 

jaartallen in staan, anders is hij te smal.

 — de hoeken van het vlak hebben aan de linkerzijde een ronding van 1 mm.

 — de grijze lijnen boven en onder de cijferkolom zijn 1 pt.

 — grijze lijnen onder de eenheden en overspanners zijn 0,5 pt.

 — bij meerdere overspanners worden deze 1,5 mm onderbroken.

 — de grijze kleur is 12% zwart.

 — tekst in voorkolom niet bold (alleen kopjes bold). voorkolom heeft groter corps.

 — koppen: cellen verticaal bijeen houden, cellen verticaal onderaan uitlijnen.

 — cijfers in de cijferkolom worden rechts uitgelijnd, op de komma.

 — tekstkolommen lijnen links uit (ook de headers). 

 — rijen lijnen onderaan  uit.

Let op
 — thin space bij duizendtallen (Nederlands)

 — ontbrekende gegevens (lege cel met punt) rechts uitlijnen. punt vet zetten.

 — eenheid rechts uitlijnen met de cijferkolom. Indien dit niet past, dan links uitlijnen over 

meerdere cijferkolommen.

 — eerste header vet en groter corps (7,25 pt)

 — overige headers normaal en 6,5 pt.

 — bij zeer lange teksten in de eerste header mag hier gekozen worden voor de stijl uit de 

overige headers (dus normaal en 6,5 pt).

 — overspanners en lijnen aan rechterzijde van tabel moeten 1,5 mm uitsteken.

 — tekst in voorkolom alleen over twee regels als hij erg uitsteekt tov de overige tekst (of 

als de rest van de tabel anders echt niet gaat passen).

 — ruimte tussen voetnoten beperken, geen extra witruimte.

 — overbodig lege rijen verwijderen (in overleg met auteur).

Tabellen over twee pagina’s en andere uitzonderingen
In de vastlegging is ook een voorbeeld door Edenspiekermann gemaakt voor een tabel 

over twee pagina’s. Graag bij toepassing hiervan eerst overleg met de huisstijlcoördinator.
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Allochtone bevolking naar herkomst op 1 januari 2011

Allochtonen Gemeente

Totaal waarvan Naam Code

Westers Niet-westers

Totaal waaronder Totaal waaronder

26 EU-
landen Indonesië Marokko Antillen* Suriname Turkije

Groningen
1 565 902 432 337 663 40 43 71 333 Appingedam 0003 

666 460 276 115 206 4 24 23 3 Bedum 0005 

1 156 750 610 84 406 3 10 28 13 Bellingwedde 0007 

476 308 158 101 168 – 18 30 11 Ten Boer 0009 

4 401 2 046 1 244 507 2 355 35 541 287 661 Delfzijl 0010 

936 605 416 108 331 7 60 29 22 Eemsmond 1651 

39 326 20 175 10 964 5 754 19 151 1 077 3 412 3 201 1 387 Groningen 0014 

425 311 161 53 114 7 4 22 1 Grootegast 0015 

2 003 1 428 720 422 575 15 69 62 23 Haren 0017 

6 252 2 425 1 265 668 3 827 257 377 1 365 1 096 Hoogezand-Sappemeer 0018 

1 488 969 537 269 519 14 51 99 62 Leek 0022 

672 455 276 93 217 3 30 22 61 Loppersum 0024 

590 443 284 97 147 – 10 30 10 De Marne 1663 

591 410 171 186 181 1 16 35 8 Marum 0025 

775 537 358 97 238 8 6  41 33 Menterwolde 1987 

3 943 2 916 2 420 250 1 027 58 70 233 80 Oldambt 1895 

1 251 791 586 66 460 3 9 43 37 Pekela 0765 

951 673 449 139 278 6 46 42 11 Slochteren 0040 

2 614 1 580 986 314 1 034 34 35 121 25 Stadskanaal 0037 

3 200 1 404 880 301 1 796 20 66 300 961 Veendam 0047 

1 369 931 692 107 438 23 17 37 22 Vlagtwedde 0048 

897 627 364 164 270 2 62 24 7 Winsum 0053 

1 137 798 431 197 339 1 24 55 11 Zuidhorn 0056 

76 684 41 944 24 680 10 429 34 740 1 618 5 000 6 200 4 878 Totaal 

Friesland  

906 590 360 107 316 17 16 32 9 Achtkarspelen 0059 

199 157 106 26 42 4 4  1 – Ameland 0060 

1 022 508 330 69 514 4 31 16 4 het Bildt 0063 

1 040 726 473 167 314 14 50 23 9 Boarnsterhim 0055 

623 406 247 86 217 4 12 18 5 Dantumadiel 1891 

1 206 779 464 172 427 11 44 45 5 Dongeradeel 0058 

467 331 225 54 136 10 18 18 – Ferwerderadiel 1722 

1 680 1 130 742 218 550 78 44 77 40 Franekeradeel 0070 

478 366 242 86 112 2 25 13 – Gaasterlân-Sleat 0653 

1 817 1 233 763 262 584 105 27 81 49 Harlingen 0072 

4 881 2 451 1 261 553 2 430 325 153 303 518 Heerenveen 0074 

465 316 211 62 149 4 8 21 3 Kollumerland en Nieuwkruisland 0079 

16 503 7 761 4 375 2 176 8 742 96 7 973 1 368 456 Leeuwarden 0080 

686 425 264 109 261 17 42 37 12 Leeuwarderadeel 0081 

1 286 801 612 80 485 48 25 81 92 Lemsterland 0082 

490 402 222 83 88 5 3 13 4 Littenseradiel 0140 

649 503 311 115 146 8 10 27 11 Menameradiel 1908 

1 680 1 170 593 412 510 14 27 42 18 Ooststellingwerf 0085 

1 557 1 037 604 230 520 27 54 52 11 Opsterland 0086 

80 61 47 8 19 1 2 – – Schiermonnikoog 0088 

Bevolking naar leeftijd op 1 januari 2011

Gemeente Bevolking

Code Naam Totaal 0-19
jaar

20-29
jaar

30-39
jaar

40-49
jaar

50-64
jaar

65-79
jaar

≥ 80
jaar

≥ 65
jaar

 in % 
van de 

bevolking

Groningen
0003 Appingedam 12 090 2 579 1 169 1 367 1 822 2 690 1 751 712 20,4 

0005 Bedum 10 495 2 586 981 1 121 1 655 2 469 1 272 411 16,0 

0007 Bellingwedde 9 402 1 875 777 925 1 463 2 414 1 465 483 20,7 

0009 Ten Boer 7 454 2 032 615 948 1 209 1 632 755 263 13,7 

0010 Delfzijl 26 567 5 682 2 551 2 789 4 108 5 909 4 130 1 398 20,8 

1651 Eemsmond 16 357 3 962 1 485 1 771 2 519 3 712 2 114 794 17,8 

0014 Groningen 189 991 36 987 51 294 26 624 23 220 30 514 14 937 6 415 11,2 

0015 Grootegast 12 209 3 365 1 202 1 506 2 014  366 1 339 417 14,4 

0017 Haren 18 515 4 331 1 063 1 579 2 728 4 240 3 076 1 498 24,7 

0018 Hoogezand-Sappemeer 34 814 7 855 3 558 4 283 5 341 7 382 4 841 1 554 18,4 

0022 Leek 19 333 4 861 1 566 2 215 3 173 4 238 2 493 787 17,0 

0024 Loppersum 10 478 2 497 958 1 147 1 658 2 557 1 212 449 15,9 

1663 De Marne 10 501 2 360 976 1 111 1 549 2 545 1 447 513 18,7 

0025 Marum 10 471 2 714 1 024 1 219 1 790 2 179 1 199 346 14,8 

1987 Menterwolde 12 385 2 850 1 079 1 473 2 112 3 042 1 475 354 14,8 

1895 Oldambt 39 396 8 281 3 690 4 461 6 233 9 085 5 593 2 053 19,4 

0765 Pekela 12 954 2 917 1 316 1 577 1 952 2 887 1 731 574 17,8 

0040 Slochteren 15 546 3 814 1 291 1 787 2 787 3 544 1 738 585 14,9 

0037 Stadskanaal 33 122 7 353 3 215 3 702 5 027 7 067 5 059 1 699 20,4 

0047 Veendam 27 981 6 254 2 811 3 370 4 377 6 155 3 636 1 378 17,9 

0048 Vlagtwedde 16 290 3 450 1 425 1 713 2 441 3 874 2 49 2 895 20,8 

0053 Winsum 14 054 3 666 1 130 1 531 2 189 3 384 1 643 511 15,3 

0056 Zuidhorn 18 631 5 227 1 493 2 279 2 899 3 897 2 178 658 15,2 

Totaal 579 036 127 498 86 669 70 498 84 266 117 782 67 576 24 747 15,9 

 Friesland
0059 Achtkarspelen 28 123 7 155 3 199 3 511 4 109 5 793 3 340 1 016 15,5 

0060 Ameland 3 503 814 343 417 537 773 490 129 17,7 

0063 het Bildt 10 937 2 792 1 064 1 314 1 705 2 316 1 321 425 16,0 

0055 Boarnsterhim 19 298 4 908 1 724 2 302 3 095 4 245 2 277 747 15,7 

1891 Dantumadiel 19 310 4 843 2 126 2 046 2 893 4 091 2 437 874 17,1 

0058 Dongeradeel 24 292 6 074 2 587 2 778 3 648 4 885 3 243 1 077 17,8 

1722 Ferwerderadiel 8 864 2 263 945 1 020 1 325 1 915 1 034 362 15,7 

0070 Franekeradeel 20 755 5 021 2 047 2 465 3 161 4 609 2 569 883 16,6

0653 Gaasterlân-Sleat 10 225 2 479 948 1 039 1 455 2 201 1 550 553 20,6 

0072 Harlingen 15 878 3 718 1 496 1 780 2 373 3 559 2 240 712 18,6 

0074 Heerenveen 43 454 10 115 4 566 5 225 6 736 8 766 5 766 2 280 18,5 

0079 Kollumerland en Nieuwkruisland 12 930  3 273 1 361 1 554 2 035 2 641 1 581 485 16,0

0080 Leeuwarden 94 838 20 769 17 160 12 535 12 960 17 265 9 904 4 245 14,9 

0081 Leeuwarderadeel 10 377 2 625 935 1 048 1 678 2 417 1 283 391 16,1 

0082 Lemsterland 13 621 3 430 1 242 1 685 2 184 2 891 1 705 484 16,1 

0140 Littenseradiel 10 998 3 018 1 019 1 226 1 795 2 398 1 189 353 14,0 

1908 Menameradiel 13 774 3 524 1 250 1 556 2 212 3 124 1 596 512 15,3 

0085 Ooststellingwerf 26 004 6 001 2 478 2 798 4 032 5 897 3 532 1 266 18,5 

0086 Opsterland 29 991 7 654 2 736 3 344 4 816 6 510 3 696 1 235 16,4 

0088 Schiermonnikoog 957 202 77 100 135 226 155 62 22,7

16        Centraal Bureau voor de Statistiek Demografische kerncijfers per gemeente 2011       17

Voorbeeld van een tabel over twee pagina’s

Tabellen
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 3.4 Speciale tabellen

De opmaak met de grijze voorkolom is bedoeld voor statistische tabellen en niet voor 

teksttabellen of andere uitzonderingen. Teksttabellen hebben een afwijkende opmaak, zie 

de voorbeelden. Speciale kenmerken:

 — Headers in steunkleur (9,2/12 pt), met boven en  onder een gekleurde lijn (zelfde kleur, 

0,5 pt). Let op voldoende wit  tot de lijn (2 mm).

 — Overige tekst in Akko Pro 8/11 pt.

 — Tabel mag ook smaller, in tekstkolom.

2.1 Meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring

Meetdoel (Soho  Pro 9,25 pt/12 pt) Sturing

Internationale rapportageverplichtingen
1. Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: landelijke trends. Akko Pro 8pt/11pt. Sterk

Landelijke trends in aantallen van soorten van Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. Akko Pro 8pt/11pt.

2. Habitatrichtlijn/Vogelrichtlijn: verspreiding van soorten Sterk
De distribution (verspreiding op 10x10 km-hokniveau) van soorten van Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn en 
van alle vogelsoorten, en het leefgebied (verspreiding op 1x1 km-hokniveau).

3. Natura 2000: trends per Natura 2000-gebied Matig

6. African Eurasian Waterbird Agreement: landelijke trends Geen
Landelijke trends van trekkende watervogels. De AEWA-overeenkomst is afgesloten onder de conventie van Bonn. 
De gegevensbehoefte is niet strak voorgeschreven.

2.2 Hiaten in de Natura 2000-gebiedsmonitoring van soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn

Soort

Aantal 
gebie-
den

Comple-
men-
tair 1) Type metingen in het NEM

Hiaten en 
oorzaak

Weekdieren
Nauwe korfslak 12 0 Aan-/afwezigheid op km-hokniveau, eens in de zes jaar op basis 

van gestandaardiseerde metingen op veel (sub)locaties. Niet alle 
km-hokken worden geïnventariseerd.

Aantalsmonitoring 
niet haalbaar.

Kevers
Brede geelgerande 
waterroofkever 3)

0 0 Aan-/afwezigheid in alle bekende vennen eens in de zes jaar. Geen hiaten.

Vliegend hert 7 0 Losse waarnemingen + stimuleren om waarnemingen door te 
geven via pamfletten op campings en oproepen in media. In een 
rapportageperiode van zes jaar worden uit de meeste km-hokken 
waar de soort voorkomt waarschijnlijk wel waarnemingen gemeld.

Aantalsmonitoring 
niet haalbaar.

7.9 Debiteuren (voorbeeld van afwijkende tabel, bijv. in Jaarverslag)

31–12–2013 31–12–2012

1 000 euro

Debiteuren 3 6762 416

Voorziening dubieuze debiteuren −99 −156

Totaal 3 5772 260
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Grafieken
4.

en overige figuren
kaarten



Grafieken vormen een belangrijk onderdeel van de huisstijl van CBS. Bij het maken van 

de richtlijnen voor grafieken en tabellen is uitgegaan van een optimale combinatie 

tussen leesbaarheid en toegankelijkheid. Kenmerkend bij de grafieken zijn de grijze 

balk en het beeldmerk van het CBS. De balk helpt de gebruiker om de grafiek te lezen. 

Het beeldmerk is toegevoegd zodat grafieken herkenbaar van het CBS afkomstig zijn 

wanneer deze elders gebruikt worden. Let op: grafieken die niet bij nul beginnen of 

met indexcijfers krijgen géén grijze balk. De zetter weet hier alles van.

 4.1 Aanleveren van figuren (auteur)

Schets maken in Excel
Grafieken en diagrammen worden aangeleverd als Excel-bestand, een uitdraai is niet 

nodig. Plaats het cijfermateriaal en een ruwe schets van de grafiek in het eerste werkblad. 

Let op: de schets in Excel is leidend voor de volgorde van de categorieën. Zorg daarnaast 

dat de volgorde van de labels in Excel de juiste volgorde hebben. Dus niet van a t/m z, als 

het z t/m a moet zijn. 

Overige werkbladen blijven leeg. Verwijder macro’s en koppelingen naar andere 

bestanden/werkbladen.

Zorg ervoor dat bij alle staafgrafieken de ‘Breedte tussenruimte’ altijd op 80 staat (Excel zet 

hier standaard 150, dat is te veel).

Als dat mogelijk is, worden bij het opmaken delen van de grafiekschets naar het 

tekenprogramma van Grafimedia gekopieerd.

Titel en bestandsnaam
De bestandsnaam moet het nummer van de grafiek/diagram bevatten, dus bijvoorbeeld 

1.1.1.xls. Zet ook de juiste titel en nummer van de grafiek in de Excel-sheet!

Type het volgnummer en de titel van een grafiek in cel A1 van de sheet en begin met een 

hoofdletter. Type de titel vet, maar geen woorden cursief.

Redationele tips: Houd de titel zo kort mogelijk! Vermeld in de titel geen eenheden en 

verslagperioden als die uit de grafiek zelf blijken.

Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de woorden ‘ontwikkeling, verloop, aantal, in 

Nederland’.

Schaalverdeling en categorieën
Plaats de schaalverdeling bij voorkeur aan de y-as. De gegevens zijn dan het meest 

nauwkeurig af te lezen.

Gridlijnen lopen van de ene kaderrand van het tekengebied naar de tegenoverliggende 

kaderrand. Zorg ervoor dat bij grafieken met een dubbele schaalverdeling de linkeras en de 

rechteras een gelijk aantal vermeldingen tellen.

Zorg ervoor dat alle getallen van één schaalverdeling hetzelfde aantal decimalen hebben.

Houd teksten zo kort mogelijk. Jaartallen bij voorkeur voluit (2014, 2015) maar bij 

ruimtegebrek mag ‘14 en ‘15 ook. Kwartalen binnen jaren aangeven met I, II, III en IV.

Labels en categorieën beginnen met een kapitaal.

Scheurlijn
Als alle waarden van een reeks dicht bij elkaar liggen, zal de grafiek een vrijwel rechte 

lijn te zien geven. Om dat te vermijden, kunnen van de schaalverdeling de getallen tussen 
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de nul en de waarde onder het laagste punt van de reeks geschrapt worden. Om daar de 

aandacht op te vestigen wordt er een zgn. scheurlijn geplaatst.

Geef in de grafiek aan indien er een scheurlijn moet worden geplaatst, dan zal deze bij de 

definitieve opmaak worden geplaatst.

Grafieken met indexcijfers krijgen geen scheurlijn.

Gridlijnen
Ter ondersteuning van de schaalverdeling worden in de grafiek gridlijnen getekend. 

Horizontale gridlijnen bij een schaalverdeling op de y-as, verticale lijnen als de 

schaalverdeling op de x-as staat.

Bij grafieken met een dubbele schaalverdeling verbinden de gridlijnen de schaalpunten 

van de linkeras met die van de rechteras. De gridlijnen lopen daarbij horizontaal.

Aanpassingen bij de definitieve opmaak (door de zetter):

 — (Grafieken met indexcijfers) de lijn bij het schaalgetal 100 is dikker dan de andere 

lijnen.

 — Bij negatieve getallen is de 0-lijn dikker dan de andere lijnen.

Overigens krijgt deze grafieken dan geen grijs vlak onder de X-as.

Eenheden
Eenheden worden geplaatst boven de y-as of rechts onder de x-as en altijd in kleine letters 

(onderkast) weergegeven.

Bij absolute, kleine getallen kan de eenheid wegblijven, anders is het meestal een van de 

mogelijkheden x 1 000, x 100, x 10, x mln, %, euro, mln euro, mld euro, %-mutatie t.ov. een 

jaar/kwartaal eerder. Grote getallen zo klein mogelijk weergeven (dus niet  1 234 567 maar 

1,2 x mln). As-eenheid kan ook zijn % van 15- tot 25-jarigen

Bij indexcijfers wordt de basis (bijvoorbeeld 1990=100) altijd vermeld (ook als uit de 

grafiek blijkt welke periode als basis is gekozen).

Bij een cirkeldiagram staat het absolute aantal waarop gepercenteerd is als een totaal 

boven de cirkel.

Legenda
Begin legendateksten en legendablokjes en -lijntjes met een hoofdletter.

Aanpassingen bij de definitieve opmaak (door de zetter):

 — Legendateksten worden op de juiste wijze uitgelijnd. Rechtslijnend bij horizontale 

staven, gecentreerd bij verticale staven en linkslijnend bij legendablokjes en -lijntjes;

 — Legendateksten worden niet cursief gezet.

 — Legendablokjes en -lijntjes worden op de voorgeschreven manier onder het 

tekengebied van de grafiek geplaasts.

 — Indien de legenda niet op 1 rij past (naast elkaar), is de leesvolgorde van de legenda 

van boven naar beneden, van links naar rechts. Zie voorbeelden.

Bron en/of voetnoten
Onder het grafiekgebied kunnen de toevoegingen komen, in onderstaande volgorde en 

opmaak (dus geen extra witruimte of witregels toevoegen). Corps 7,25 pt op 8,7 pt (auto).

Bron: Direct onder de legenda en afgesloten met een punt.

Noten (Let op dat er voldoende witruimte is tussen het nootnummer en de tekst (geen spatie): 1) Voetnoot.

N.B. Indien aanwezig na de voetnoten en afgesloten met een punt.

Beeldmerk CBS (bij afwezigheid van grijs vlak). 
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Beeldmerk
Het beeldmerk wordt in elke grafiek of diagram linksonder in het grijze vlak geplaatst 

zodat deze herkenbaar van het CBS afkomstig is. Wanneer er geen grijs vlak is zoals bij de 

taartgrafieken, wordt het beeldmerk toegevoegd aan de legenda.

Het beeldmerk is geen vervanging van bronvermelding, maar heeft een eigen functie. Het 

toepassen van een bronvermelding is een keuze van de auteur.

Specificaties CBS-stijl
 — De breedte van de grafiek wordt aangepast aan de inhoud zodat deze optimaal 

leesbaar is en een uniform beeld geeft. Maximale breedte van een grafiek: 

Bij A4 boeken: 168 mm (volledige zetbreedte) 

Bij B5 boeken: 139,5 mm (volledige zetbreedte) 

Titel van de grafiek in Soho Medium, 9,25 pt, letterspatie +5. Tussen het cijfer en de tekst 

staat een EM spatie.

 — Tekst op de x- en y-as in Akko Light, 6,5 pt, letterspatie +12.

 — De afleeslijnen die de verdeling van de grafiek aanduiden zijn 0,25 pt (60% zwart).

 — Witte outline tussen de gekleurde vlakken: 0,75 pt.

 — Plaats de legenda onder de grafiek. Bij taartgrafieken of smalle grafieken mogen ze ook 

aan de rechterkant geplaatst worden.

 — Als de waarde vanaf 0 een grote sprong maakt kan dat aangegeven worden d.m. v. een 

zigzag scheurlijn.

 — Maak de grafiek voldoende hoog, desnoods paginahoog indien nodig! Er is geen vaste 

hoogte, maar deze is afhankelijk van de hoeveelheid staven, lijnen en/of gridlijnen.

 4.2 Kleuren en volgorde

Voor grafieken gebruiken we alleen de heldere kleuren van het totale kleurenpalet. Er zijn 

acht kleuren beschikbaar, dus voor maximaal acht categorieën. Gebruik geen percentages 

van de gedefiniëerde kleuren.

Lijndiagrammen worden niet gestippeld weergegeven, maar er is enkel onderscheid in 

kleur.

Vastlegging Huisstijl   |   versie 2.0 17 CBS   Centraal bureau voor de Statistiek

Aanvullende kleuren in grafieken
Voor grafieken gebruiken we alleen de heldere kleuren van 

het totale kleurenpalet. Hierin zijn warme kleuren en koele 

kleuren opgenomen zodat er in uitingen voor een groep  

kleuren gekozen kan  worden die bij het onderwerp past of  

bij de totale uitstraling van het gemaakte middel. Zie verder  

bij grafieken. Gebruik geen percentages van de gedefiniëerde 

kleuren.

Volgorde van kleuren
Staaf- en taartgrafieken hebben een vaste volgorde  

van de kleuren. De volgorde van de kleuren is zo gekozen 

dat er elke keer twee contrastrijke kleuren naast elkaar staan. 

Gebruik daarom de kleuren altijd in deze volgorde voor een 

optimale leesbaarheid.

Er zijn twee mogelijkheden voor het kiezen van de kleuren-

volgorde: de koele kleurenreeks of – de omgekeerde volgorde 

– de warme kleurenreeks.

Kleur in grafieken

De twee mogelijke volgorden voor kleurgebruik in cirkeldiagram. Lichte en donkere kleuren wisselen elkaar af 
om de informatie in de diagram zo helder mogelijk weer te geven. Afhankelijk van de gekozen volgorde wordt de 
grafiek ‘warmer’ of ‘koeler’.

CMYK  0 / 20 / 100 / 0 
RGB 255 / 204 / 0
WEB #ffcc00 

CMYK  0 / 50 / 100 / 0 
RGB 243 / 146 / 0
WEB #f39200

CMYK  0 / 80 / 100 / 0 
RGB 233 / 76 / 10
WEB # e94c0a

CMYK  35 / 100 / 0 / 0 
RGB 175 / 14 / 128
WEB #af0e80

CMYK  100 / 72 / 0 / 0 
RGB 0 / 88 / 184
WEB #0058b8

CMYK  85 / 0 / 10 / 0 
RGB 0 / 161 / 205
WEB #00a1cd

CMYK  75 / 0 / 100 / 0 
RGB 83 / 163 / 29
WEB #53a31d

CMYK  40 / 0 / 100 / 0 
RGB 175 / 203 / 5
WEB #afcb05
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Volgorde van kleuren
Staaf- en taartgrafieken hebben een vaste volgorde van de kleuren. De volgorde van de 

kleuren is zo gekozen dat er elke keer twee contrastrijke kleuren naast elkaar staan.

Kleuren worden altijd in deze volgorde gebruikt voor een optimale leesbaarheid. 

Er zijn twee mogelijkheden voor het kiezen van de kleurenvolgorde:

de koele kleurenreeks of – de omgekeerde volgorde – de warme kleurenreeks.

Bij het toepassen van signaalkleuren kan van de standaard volgorde worden afgeweken. 

Gebruik dan wel een rood en/of een groen uit het kleurenpalet.

 4.3 Soorten grafieken en diagrammen

Lijndiagram

8.3.4   Computeractiviteiten, 2006–2012

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.

% van computergebruikers1)

Mappen of bestanden comprimeren
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1) Personen van 12 tot en met 74 jaar die wel eens een computer gebruikt hebben.
2) Door een wĳziging in de vraagstelling zĳn de cĳfers van 2011 en 2012 niet vergelĳkbaar met die van eerdere

jaren. Om die reden ontbreken deze in de figuur.

Eenvoudige formules gebruiken in een spreadsheet

Nieuwe apparatuur installeren, zoals een printer2)

Informatie in documenten kopiëren of plakken

Bestand of map kopiëren of verplaatsen

 — Het lijndiagram wordt vooral gebruikt voor het weergeven van langere tijdreeksen. 

De gegevens over het meest recente jaar staan rechts.

 — Een lijndiagram telt bij voorkeur niet meer dan vier lijnen. 

 — Jaartallen staan direct gecentreerd onder de tics op de x-as.

 — De curven bevatten geen markers.

 — De vrije ruimte links en rechts van de grafiek is maximaal 5,5 mm.

 — De ruimte tussen twee labels is maximaal 25 mm.

 — In de legenda onder de grafiek worden de beschrijvingen van de reeksen geplaatst.

 — De volgorde van de legenda komt overeen met de volgorde van de lijnen, van onder 

naar boven: indien niet anders is aangegeven door de auteur is de volgorde van de 

lijnen geheel rechts in de grafiek bepalend. 
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Verticaal staafdiagram

4.1.6   Gebruik van mobiele apparatuur voor internet, naar leeftijd, 20121)

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.
1) Gebruik van mobiele apparatuur, niet thuis of op het werk.
2) Personen van 12 tot en met 74 jaar die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek internet hebben 

gebruikt.
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Totaal mobiele apparatuur

Smartphone

Laptop Overige apparatuur

Tablet

% van internetgebruikers2)

 — De volgorde van de staven wordt door Grafimedia overgenomen uit de Excel-schets.

 — Als de staven gegevens over verschillende jaren tonen, dan staat de staaf met gegevens 

over het meest recente jaar rechts.

 — De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

Verticaal samengesteld staafdiagram

8.3.10   Internetvaardigheden, 2006 en 2012

Bron: CBS, ICT-gebruik huishoudens en personen.
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1) Personen van 12 tot en met 74 jaar die het internet wel eens gebruikt hebben.

Geen vaardigheden (0 activiteiten)

Veel vaardigheden (5 of 6 activiteiten)

Weinig vaardigheden (1 of 2 activiteiten)

Doorsnee vaardigheden (3 of 4 activiteiten)
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 — De grafiek telt bij voorkeur niet meer dan acht staven en een staaf niet meer dan acht 

componenten.

 — De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

 — Gestapelde staven hebben een witte outline aan de buitenzijde.

 — Bij een smalle grafiek (smaller dan 2/3 van de tekstkolom van het boek) staat de 

legenda ernaast.

Horizontaal staafdiagram

4.1.2   Huishoudens met (breedband)internet, internationaal, 2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Portugal

Italië

Spanje

EU-27

België

Frankrĳk

Ierland

Verenigd Koninkrĳk

Duitsland

Finland

Denemarken

Zweden

Noorwegen

Nederland

Huishoudens met internet Huishoudens met breedbandinternet

Bron: Eurostat.
1) Particuliere huishoudens met ten minste één persoon van 16 tot en met 74 jaar.

% van huishoudens1)

 — Als beschrijvingen van de reeksen te lang zijn om kwijt te kunnen onder verticale 

staven, dan worden de staven horizontaal geplaatst. Links van de staven is dan ruimte 

voor de teksten.

 — De volgorde van de staven wordt door Grafimedia overgenomen uit Excel (schets).

 — Als de staven gegevens over verschillende jaren tonen, dan ligt de staaf met gegevens 

over het meest recente jaar boven (let op: dit is een wijziging).

 — De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

-50 0 50 100 150 200 250 300

Categorie label 6

Categorie label 5

Categorie label 4

Categorie 3

Label 2

Categorie label 1

Eenheden x-as

2010 2009 2008

1.2.5 Titel van de grafiek
 Engelse titel van de gra�ek

Let op: Verwijder de outlines om de staven niet maar zet de lijndikte op 0.

Zorg dat de ruimte tussen de staafjes minimaal 0,75 pt is. Dit moet handmatig worden 

gedaan door bij de grafiek opties bij ‘Bar Width’ het percentage aan te passen zodat 

er voldoende witruimte tussen de staven komt.

De staven zijn minimaal 2 mm dik. Maak de grafiek hoger bij veel staven.

Vanwege de verschoven nullijn komt hier geen grijs vlak onder de labels. De nullijn is 

1,5 pt. De lijn naast de labels is 0,25 pt.

6 mm

6 mm
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Horizontaal samengesteld staafdiagram

8.2.2   Opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking, 2011

Bron: CBS, Enquête Beroepsbevolking.

%

Basisonderwĳs

Vmbo/mbo1

Havo/vwo/mbo2–4

Hbo

Wo

Onbekend

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

55 tot 65 jaar

45 tot 55 jaar

35 tot 45 jaar

25 tot 35 jaar

15 tot 25 jaar

totaal 15 tot 65 jaar
Vrouwen

55 tot 65 jaar

45 tot 55 jaar

35 tot 45 jaar

25 tot 35 jaar

15 tot 25 jaar

totaal 15 tot 65 jaar
Mannen

 — De kleurvolgorde van de verschillende componenten loopt van links naar rechts. 

 — Een staaf telt bij voorkeur niet meer dan acht componenten.

 — De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

 — Gestapelde staven hebben een witte outline aan de buitenzijde.

Cirkeldiagram

Landbouw

Gezondheid

Gedrag en maatschappĳ

Techniek

Taal en cultuur

Natuur

7.3.2    Onderzoeksinzet wetenschappelijk personeel in het 
 wetenschappelijk onderwijs naar wetenschapsgebied, 20111)

Economie

33%

18%

3%

17%

6%

Bron: CBS (op basis van gegevens van de VSNU en de NFU).

Rechten

12%

7%

5%

% van totale onderzoeksinzet in fte's

1) Dit is inclusief het onderzoek binnen het facultair deel van de UMC’s, maar exclusief onderzoek van het hbo.

 — De taartgrafiek (altijd in donut-vorm) is opgedeeld uit partjes met een witte outline van 

1 pt. Gebruik maximaal 8 partjes in een taart.
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 — Het cirkeldiagram is verdeeld in segmenten die in de richting van de wijzerloop van 

klok gerangschikt zijn, te beginnen bij 12 uur. 

 — De arcering van de segmenten loopt met de wijzers van de klok mee.

 — Naast de segmenten worden de percentages vermeld, en verder niets. 

 — Een cirkel telt bij voorkeur niet meer dan acht segmenten.

 — Als er in de grafiek slechts één cirkel staat, dan wordt de legenda rechts van de cirkel 

geplaatst in plaats van eronder.

 — Boven de cirkel staat wat de absolute waarde/hoeveelheid is die door de gehele cirkel 

wordt vertegenwoordigd.

Combinatie van twee grafieken

0

100

200

300

400

500

Label 6Label 5Label 4Label 3Label 2Label 1

0

3

4

5

6

7

Waarde label

Eenheden y-as

Aantal (linkeras x 1 000) Aandeel (rechteras in %)

1.2.8 Titel van de grafiek

Combinatie van 2 grafieken.

Hier is de lijn in de donkerste kleur gekozen die het best contrasteert met de lichte 

kleur van de staven. Groen contrasteert beter dan lichtblauw.

Dubbelzijdige as met aan de rechterzijde een voorbeeld van een zigzag scheurlijn

4 mm
2 mm

4 mm

 — Kies de lijn in de kleur die het best contrasteert met de kleur van de staven. Groen 

contrastreert dan beter dan lichtblauw.

0 20 40 60 80 100

Categorie label 6

Categorie lang label 5

Categorie label 4

Categorie 3

Label 2

Categorie label 1

100 80 60 40 20 0

Subkopje rechtslijnend Subkopje linkslijnend

Eenheden x-asEenheden x-as

1.2.2 Titel van de grafiek

Combinatie van 2 grafieken.

De staven zijn minimaal 2 mm en maximaal 12 mm dik.

6 mm

 — Deze afbeelding is niet op ware grootte.
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Lijngrafiek met vlakken (of wat is de naam van deze grafiek)

 —
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Eenheden y-as

Label Label Label Label

2013201220112010200920082007

1.2.10 Titel van de grafiek 

Let op: Verwijder de outlines om de vlakken niet maar zet de witte outline lijn aan de 

buitenzijde van het vlak.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

4 mm
2 mm

4 mm

Lijngrafiek met prognoselijnen

0

80

90

100

110

120

130

20202010200019901980

Label 1 Label 2 Label 1 Label 2

Prognose →

1.2.13 Titel van de grafiek

Gekleurde grafieklijnen 1,5 pt met rechte hoeken op de uiteinden van de lijn.

Stippellijnen met 2pt lange stippels. Pijltje bij ‘Prognose’ komt uit Akko-font.

Kleurvolgorde bepalen op positie aan rechterkant van de grafiek.

De korte streepjes van de categorie-as, worden handmatig naar beneden verplaatst, 

hangend aan de x-as. Let op: als data verandert in de grafiek, verschuiven deze streepjes. 

Je moet ze dan opnieuw handmatig positioneren.

De vrije ruimte links en rechts van de grafieklijnen is maximaal 5,5 mm

6 mm

6 mm

 — Stippellijnen met 2 pt lange stippels.

 — Pijltje bij prognose komt uit Akko-font.
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 4.4 Kaarten

Aanvullende kleuren in landkaarten

Landkaarten zijn de enige uitzondering waar kleuren in een percentage gebruikt worden. 

Bij deze kleurreeksen staan de gelijkwaardig oplopende gradaties voor de oplopende 

waarden in een landkaart. Op deze manier zijn dichtheden in één oogopslag herkenbaar.

Er wordt bij het maken van een landkaart een keuze gemaakt uit één van de drie 

kleurreeksen voor landkaarten. Blauwen of groenen bij een omslagkleur uit de koele 

kleuren, oranje bij een omslagkleur uit de warme varianten.

Grenslijnen
Grenslijnen zijn wit. Buitencontour krijgt geen kleur. Om binnen een kaart verschil in soort 

lijn aan te geven (bijv. gemeente- en provinciegrenzen, rivieren) kunnen twee lijndiktes 

gebruikt worden.

Dichtheidskaarten
De gebieden worden weergegeven in de neutrale kleur grijs 12%. Stippen of andere 

symbolen hebben één van de vijf gradaties, zonder outline.

N.B.: De vormgeving van de kaarten is nog in ontwikkeling om de leesbaarheid te 

verbeteren. Deze informatie zal nog worden toegevoegd/aangepast.

Het aanleveren van de kaarten gebeurt vanuit o.a. ArcGis. Hierin moet nog een geschikte 

standaardresolutie (detaillering, minder punten) worden bepaald, waarbij de lijnen 

voldoende nauwkeurig zijn, maar de bestandsgrootte beperkt blijft.

 — De grafiek telt bij voorkeur niet meer dan vijf verschillende tinten.

 — Krimp en groei mag worden weergegeven met de tinten rood en groen. Voor de 

middenkleur moet nog een kleur worden gekozen.

 — Gebruik het kleurenpalet niet voor kwantitatieve variabelen. Maak gebruik van 

nummering.

 — De arceringen worden in tinten van dezelfde kleur getekend.

 — Onbekende of geheime gegevens worden in grijs 12% weergegeven.

 — Naast de legendablokjes wordt bij het aanduiden van klassen het woordje ’tot’ 

gebruikt. Bijvoorbeeld: 10 tot 20%, 20 tot 30% enz.

 — Kaarten moeten als *.ai-bestand worden aangeleverd.

Voorbeelden

Het formaat van de kaarten moet de leesbaarheid dienen, zonder te overdrijven. Kies 

liever een iets kleiner formaat om de publicatie wat efficiënter te vullen, in plaats van te 

nauwkeurig te willen zijn. Voor online publicaties (pdf) geldt toch dat de lezer onbeperkt 

kan inzoomen. Zo kunnen er ook twee of drie kaarten naast elkaar.
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Standaardafmetingen (hoogte van de kaart)
50 mm kaarten met minder fijne indeling, bijv. provincie of COROP

  (drie kaarten naast elkaar mogelijk)

80 mm kaarten met minder fijne indeling, bijv. provincie of COROP

  (twee kaarten naast elkaar mogelijk)

115 mm nauwkeurige kaarten met fijne indeling, bijv. gemeentegrenzen of postcode

140 mm nauwkeurige kaarten met fijne indeling, bijv. gemeentegrenzen of postcode

  (paginagroot)

3.1.7   Huishoudens aangesloten op glasvezel, naar provincie, 2012

Minder dan 10%

10% tot 20%

20% tot 30%

Bron: Stratix Glasmonitor.

30% tot 40%

meer dan 40%

1.4.1 Bevolkingsgroei (a), geboortesaldo (b) en vestigingssaldo (c) naar COROP-regio,
 ontwikkeling 2006–2011

Krimp

Minder dan 2% groei

Tussen 2 en 4% groei

4% of meer groei

Sterfteoverschot

Zwak geboorteoverschot

Redelĳk sterk geboorteoverschot

Sterk geboorteoverschot

Sterk vertrekoverschot

Zwak vertrekoverschot

Zwak vestigingsoverschot

Sterk vestigingsoverschot
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 4.5 Stroomschema’s en overige figuren

Voorbeeld van een stroomschema

9.1.1   Algemeen kader van sociale media

Omgeving

Actoren

Technisch niveau

Sociaal niveau

Platformen van sociale media

Gebruik van 
sociale media

Impact van 
sociale media

Motivatie om
sociale media
te gebruiken

Bedrijven Personen
1 N

Omgeving

Overheid

1.1.1 Conceptual scheme of green growth indicators

Production:

- industries

- services

Consumers:

- households

- governments

Natural resources

ii. Natural asset base

Polutants, waste Ecosystem services

iv. Policy responses and 

creating economic 

opportunities

- taxes

- subsidies

- innovation

- investment

i. Efficiency of production 

and consumption

iii. Environmental quality of 

life (global and local)
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Als er een flinke bijlage is (of Statistische bijlage), dan begint deze met een aparte 
hoofdstukpagina in kleur.
Bij een korte bijlage komt er geen aparte pagina voor, maar begint het hoofdstuk (net als 
de andere onderdelen van het nawerk) met een vette gekleurde kop.

Plaats de titelbalken op hoofdstukpagina’s 
zonder nummer één balkdikte naar beneden

(anders staan ze te dicht op de bovenkant). 59
 m

m

Bijlagen



I Uitgeefbeleid

De boeken bij het CBS worden in verschillende formaten uitgegeven: A4 (21x29.7cm), 

B5 (17.6x25cm ) en afwijkend (zie Uitgeefbeleid). Binnen de vier fondsen worden 

verschillende formaten uitgegeven. Publicaties in het etalagefonds zijn afwijkend. Boeken 

in het praktijkfonds en samenwerkingsfonds zijn vaak B5 (soms A4).

Boeken in het wetenschapsfonds zijn A4 (soms B5). In overleg met de uitgever en 

eventuele samenwerkingspartner wordt het formaat bepaald.

Etalagefonds

Doelgroep Breed publiek, relaties

 Aanbodgestuurd, wervend, imagoversterkend, actieve promotie, 

 maximum aantal per jaar, vooral eenmalig, NL/ENG, makkelijk 

 leesbaar en toegankelijk

Functie Promotie voor het CBS

Uitstraling Mooi, bijzonder, luxe, herkenbaar CBS

Formaat Afwijkend formaat

Uitgave 1. Papier met ruime voorraad

 2. Pdf.

Omslag Full color

Binnenwerk Full color

Voorbeelden Statistisch jaarboek, Nederland langs de Europese meetlat,

 Relatie en gezinsvorming, Babyboomers.

Praktijkfonds

Doelgroep Beleidsmedewerkers, vaklieden, abonnees,

 branche-organisaties, overheden

Functie Ondersteunen bij werk en praktijk

 Vraaggestuurd, behoefte aangetoond, on line tenzij…,

 maximum aantal per jaar op papier, NL en evt. ENG

Uitstraling praktisch en functioneel

Formaat B5 of A4

Uitgave 1. Online pdf

 2. Papier (mits er vraag naar is), 3. POD/print

Omslag full color, B5 met unieke foto, A4 met illustratie

Binnenwerk full color

Voorbeelden Gezondheid en zorg in cijfers, Brandweerstatistieken, Gemeente op maat,

 MCB-papers.

Wetenschapsfonds

Doelgroep Specialisten, universiteiten, beleidsmedewerkers, kennisinstituten.

 Aanbod- of vraaggestuurd, in een reeks mogelijk

Functie kennisdeling
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Uitstraling functioneel

Formaat A4 (soms B5)

Uitgave 1. On-line only pdf

 2. Op termijn POD

Omslag full color, B5 met unieke foto, A4 met illustratie, paper met standaard cover

Binnenwerk full color

Huisstijl geen schutbladen, geen tekst- of visuele streamers

Samenwerkingsfonds

Doelgroep varieert, soms breed, soms vakmatig, soms specialistisch

 Aanbodgestuurd, met partner(s): samenwerkingsovereenkomst

Functie strategisch samenwerken

Uitstraling mooi en full color

Formaat B5

Uitgave 1. Papier met beperkte oplage

 2. Pdf

 3. POD/print

Omslag full color, B5 met unieke foto, A4 met illustratie

 logo’s van samenwerkende partijen.

Binnenwerk full color

Voorbeelden Het Nederlands ondernemingsklimaat in cijfers

 Monitor duurzaam Nederland, ICT, kennis en economie
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Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken

 * Voorlopig cijfer

 ** Nader voorlopig cijfer

 x Geheim

 – Nihil

 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 

 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 2013–2014 2013 tot en met 2014

 2013/2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2014

 2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013

  en eindigend in 2014

 2011/’12–2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2011/’12 tot en met 2013/’14

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

 totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress: Textcetera, Den Haag en Grafimedia, Den Haag
Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Ontwerp: Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

Bestellingen (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax 045 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Prijs € XX,XX (exclusief verzendkosten) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
ISSN XXXX-XXXX 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2014. 
Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

XXXX 20140X X-00

B5 NL standaard

II Colofon voorbeelden



Explanation of symbols

 . Data not available

 * Provisional figure

 ** Revised provisional figure (but not definite)

 x Publication prohibited (confidential figure)

 – Nil

 – (Between two figures) inclusive 

 0 (0.0) Less than half of unit concerned

 empty cell Not applicable 

 2013–2014 2013 to 2014 inclusive

 2013/2014 Average for 2013 to 2014 inclusive

 2013/’14 Crop year, financial year, school year, etc., beginning in 2013

  and ending in 2014

 2011/’12–2013/’14 Crop year, financial year, etc., 2011/’12 to 2013/’14 inclusive

 

  Due to rounding, some totals may not correspond to the sum 

  of the separate figures.

Publisher
Statistics Netherlands
Henri Faasdreef 312, 2492 JP The Hague
www.cbs.nl

Prepress: Textcetera, The Hague and Grafimedia, The Hague
Printed by: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Design: Edenspiekermann

Information
Telephone +31 88 570 70 70, fax +31 70 337 59 94 
Via contact form: www.cbs.nl/information

Where to order (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax +31 45 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Price € XX.XX (excluding postage) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
ISSN XXXX-XXXX 

© Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen 2014. 
Reproduction is permitted, provided Statistics Netherlands is quoted as the source.

XXXX 20140X X-00

B5 EN standaard



Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken

 * Voorlopig cijfer

 ** Nader voorlopig cijfer

 x Geheim

 – Nihil

 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 

 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 2013–2014 2013 tot en met 2014

 2013/2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2014

 2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013 en eindigend in 2014

 2011/’12–2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2011/’12 tot en met 2013/’14

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

 totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia
Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Ontwerp: Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

Bestellingen (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax 045 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Prijs € XX,XX (exclusief verzendkosten) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
ISSN XXXX-XXXX 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2014. 
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Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken

 * Voorlopig cijfer

 ** Nader voorlopig cijfer

 x Geheim

 – Nihil

 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 

 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 2013–2014 2013 tot en met 2014

 2013/2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2014

 2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013 en eindigend in 2014

 2011/’12–2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2011/’12 tot en met 2013/’14

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

 totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia
Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Ontwerp: Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

Bestellingen (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax 045 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Prijs € XX,XX (exclusief verzendkosten) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
ISSN XXXX-XXXX 
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A4 NL uitgebreid

Verklaring van tekens

 . Gegevens ontbreken

 * Voorlopig cijfer

 ** Nader voorlopig cijfer

 x Geheim

 – Nihil

 – (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 

 0 (0,0) Het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

 Niets (blank) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 2013–2014 2013 tot en met 2014

 2013/2014 Het gemiddelde over de jaren 2013 tot en met 2014

 2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2013 en eindigend in 2014

 2011/’12–2013/’14 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2011/’12 tot en met 2013/’14

 W  Watt (1 J/s) 

 kW  Kilowatt (1 000 J/s) 

 Wh  Wattuur (3 600 J)

 J  Joule

 ton  1 000 kg

 M  Mega (106)

 G Giga (109)

 T  Tera (1012)

 P  Peta (1015)

 a.e.  Aardgas equivalent (1 a.e. komt overeen met 31,65 MJ)

 mln  Miljoen

 mld  Miljard

 MWe  Megawatt elektrisch vermogen 

 MWth Megawatt thermisch vermogen

 

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

 totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia
Druk: Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Ontwerp: Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70, fax 070 337 59 94 
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

Bestellingen (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax 045 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Prijs € XX,XX (exclusief verzendkosten) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
ISSN XXXX-XXXX 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2014.
Verveelvoudigen is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

XXXX 20140X X-00



A4 EN Uitgebreid

Explanation of symbols

 . Data not available

 * Provisional figure

 ** Revised provisional figure (but not definite)

 x Publication prohibited (confidential figure)

 – Nil

 – (Between two figures) inclusive 

 0 (0.0) Less than half of unit concerned

 empty cell Not applicable 

 2013–2014 2013 to 2014 inclusive

 2013/2014 Average for 2013 to 2014 inclusive

 2013/’14 Crop year, financial year, school year, etc., beginning in 2013 and ending in 2014

 2011/’12–2013/’14 Crop year, financial year, etc., 2011/’12 to 2013/’14 inclusive

 W Watt (1 J/s)

 kW Kilowatt (1,000 J/s)

 Wh Watt-hour (3,600 J)

 J Joule

 tonne 1,000 kg

 M Mega (106)

 G Giga (109)

 T Tera (1012)

 P Peta (1015)

 nge Natural gas equivalents (1 nge is approximately 31.65 MJ)

 mln Million

 bln Billion

 MWe Megawatt electrical capacity

 MWth Megawatt thermal capacity

 

  Due to rounding, some totals may not correspond to the sum of the separate figures.

Publisher
Statistics Netherlands
Henri Faasdreef 312, 2492 JP The Hague
www.cbs.nl
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Information
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Via contact form: www.cbs.nl/information

Where to order (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
verkoop@cbs.nl (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Fax +31 45 570 62 68 (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
Price € XX.XX (excluding postage) (alleen bij drukwerk, niet bij online publ.)
ISBN 978-90-357-XXX-X
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IV Banners

Voorbeelden uit de vastlegging

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links

7 653 000 000
totale investering vaste activa 2009 Aa

Gemiddeld startsalaris mbo’ers

€ 2 040A  a  

680 000
mannen werken in de industrie

Aa

4% van alle energie 
uit hernieuwbare bronnen

18 000
ipsum dolor ytta ergo nomus 
wezip detargo nomunni

Aa

Aa

Banner met kort getal en 2 tekstregels

Banner met lang getal en 2 tekstregels

Afstand tussen de tekst en 
de illustratie is 14 pt

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Vrije marge aan de 
aflopende zijde

Banner met illustratie tekstregel boven.

Ruimte tekst tot rand is 14 pt.

Brede banner met tekstregel onder

Banner met illustratie links

Voorbeelden uit ICT, kennis en economie (B5)

Voorbeelden uit Vakantie van Nederlanders (B5)

Voorbeelden uit Monitor Logistiek (A4)

€ 14 800 000 000 
Toegevoegde waarde logistieke dienstverleningAa

De logistieke dienstverlening 13

Toegevoegde waarde in 2011

In termen van omzet is de logistieke activiteit fysiek transport en overslag veruit het grootst met 

56 procent van de totale omzet in 2010. Uit figuur 2.1.1 blijkt dat het aandeel van deze activiteit 

in totale toegevoegde waarde binnen het sectorhuis groter is. Van de in totaal 14,8 miljard euro 

aan toegevoegde waarde uit de logistieke dienstverlening die in 2011 is gegenereerd, is ruim 

9 miljard euro, oftewel 63 procent, afkomstig uit het fysiek transport en overslag.

Het aandeel in de totale toegevoegde waarde is ook voor de logistieke activiteiten VAL en 

VAS, opslag en warehousing en de supportactiviteit groter dan het aandeel van dezelfde 

activiteit in de totale omzet. Dit komt doordat expeditieactiviteiten, die een groot deel van 

de omzet van de logistieke activiteit ketenregie bepalen, een relatief lage toegevoegde 

waarde genereren ten opzichte van de omzet. De kassiersfunctie speelt hierin een grote 

rol. Expediteurs, cargadoors en bevrachters kopen namens een opdrachtgever allerlei 

producten en diensten in en declareren deze kosten vervolgens bij de opdrachtgever. Deze 

onkostenvergoeding leidt tot een hogere omzet, maar niet tot een hogere toegevoegde 

waarde. Voor expeditieactiviteiten geldt dat het aandeel van de toegevoegde waarde in 

verhouding tot de omzet, minder dan één-zevende deel, aanzienlijk kleiner is dan bij de 

(andere) logistieke activiteiten. 

Verder blijkt uit figuur 2.2.1 dat voornamelijk VAL/VAS en supportactiviteiten een hoge 

toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de omzet. Dit komt doordat deze 

logistieke activiteiten specifiek waardetoevoegende activiteiten behelzen. Vooral bij 

supportactiviteiten en VAS speelt de inzet van personeel een grote rol. Dit leidt tot relatief 

groot aandeel loonkosten en dus een relatief hoge toegevoegde waarde. 

Ook bij VAL, zij het in iets mindere mate, speelt de inzet van personeel een belangrijke rol. 

Bij de logistieke activiteiten fysiek transport en overslag en opslag en warehousing ligt het 

aandeel van de toegevoegde waarde ten opzichte van de omzet op ongeveer 40 procent.

Omzet in 2011

Fysiek transport en overslag
Binnen het sectorhuis behaalde de logistieke activiteit fysiek transport en overslag, met 

een totale omzet van ruim 25 miljard euro, veruit de meeste omzet. Dit is in lijn met de 

plaats die Nederland inneemt op de wereldmarkt. Nederland importeert en exporteert 

grote hoeveelheden goederen. Nederland wordt ook wel ‘Nederland handelsland’ of de 

‘Gateway to Europe’ genoemd. Deze benaming heeft te maken met de centrale ligging van 

Nederland in Europa. De zeehavens van Rotterdam en Amsterdam, de luchthaven Schiphol 

en de goede achterlandverbindingen dragen er aan bij dat Nederland een gewilde 

vestigingsplaats is voor (Europese) distributiecentra.

Via verschillende modaliteiten zoals wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer worden 

goederen naar het achterland getransporteerd. Van deze modaliteiten levert het 

goederenwegvervoer met ruim 67 procent, in termen van omzet, de grootste bijdrage 

€ 19 200 000 000 
Omzet goederenwegvervoer Aa

18 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2011

Binnenvaart
In de binnenvaart waren in 2011 bijna 18 duizend werkzame personen actief. Samen 

behaalden zij een omzet van ruim 2,5 miljard euro. 

In 2011 was er sprake van een sterke omzetstijging van bijna 16 procent. Dit werd niet 

veroorzaakt door een toename in volume, maar door twee perioden van laagwater, als 

gevolg van zeer beperkte regenval. Hierdoor konden schepen minder lading vervoeren 

en waren er meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren. Hierdoor 

verminderde de overcapaciteit tijdelijk en stegen de vrachtprijzen fors. Ook ontvangen 

schippers een toeslag wanneer zij door laagwater minder lading kunnen vervoeren. 

Door het uitblijven van perioden met laagwater viel de omzet van de binnenvaartschippers 

in 2012 terug met bijna 7 procent. In 2012 speelde de overcapaciteit de binnenvaart-

bedrijven wederom parten, onder andere door investeringen in de jaren vóór de crisis. 

Door de overcapaciteit waren de tarieven lager dan in 2011. De lagere tarieven hadden 

een negatief effect op de omzetontwikkeling.

Vervoer per spoor
De subbranche vervoer per spoor omvat zowel het passagiers- als goederenvervoer 

over het spoor. In 2011 was het aantal werkzame personen in deze subbranche ruim 

12 duizend. De omzet4) voor het passagiers- als goederenvervoer steeg dat jaar met bijna 

3 procent. Mede door een sterke groei in het goederenvervoer als gevolg van de opleving 

van de Duitse economie, die in 2010 al was ingezet. Het goederenvervoer per spoor is sterk 

afhankelijk van de economische ontwikkelingen bij de oosterburen, omdat meer dan de 

helft van het goederenspoorvervoer die kant op gaat. 

Ondanks dat in 2012 de hoeveelheid vanuit Duitsland aangevoerde goederen sterk terug 

liep, onder invloed van een zeer beperkte economische groei, nam het omzetniveau 

van het vervoer per spoor wederom met bijna 3 procent toe. Een omzetstijging in het 

passagiersvervoer leverde een grote bijdrage aan dit groeipercentage.

2.4 Afbakening, respons en 
betrouwbaarheid
Afbakening
Om tot een onderzoeksafbakening van de logistieke dienstverlening te komen is 

onderzocht in welk domein de top-300 van logistieke dienstverleners zich bevonden. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de top-300, versie 2007, van logistieke dienstverleners 

zoals bepaald door Nederland DistributieLand (NDL).

4) Absolute cijfers over de subbranche spoorvervoer worden niet gepubliceerd. De reden hiervoor is dat deze cijfers 
onder geheimhouding vallen.
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V Corrigeren van proeven

Proeven worden niet meer op papier gecorrigeerd, maar correcties moeten in de PDF 

worden aangegeven. Bekijk hiervoor het document ‘Correcties in PDF’, verkrijgbaar bij het 

Publicatiebureau. 
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VI Normaliseren

Het normalisen is te zien als een redactionele stap. Alles wat niet door de auteur is gedaan 

of door het Publicatiebureau (en wel beschreven staat in deze vastlegging) moet tijdens 

het normaliseren worden gedaan. Doel is kwaliteit en uniformiteit van de publicaties.

Hieronder staat een aantal afspraken die vòòr de opmaak worden opgevolgd. Alles wat de 

auteur al kan meenemen, is meegenomen!

 — Voorwerk niet nummeren (Voorwoord, Inhoud, Samenvatting, Inleiding).

 — Alleen hoofdstukken en tabellenset opnemen met hoofdstukpagina. Bijlagen alleen 

indien deze uit meerdere (omvangrijke) onderdelen bestaat. De rest in het nawerk.

 — Verwijzing in tekst naar tabellen/staten/grafieken altijd met nummer (en niet bijv. zie 

grafiek hierboven of hieronder).

 — Juiste schrijfwijze van de bestandsnamen (tabel 1.1.1 heet 010101.xls, grafiek 1.2.3 

heet 010203G.xls). Is dat zo?

 — Heeft het bestand de juiste hiërarchie? Maximaal vier niveaus. Niveau 1 = hoofdstuktitel, 

niveau 2 = paragraafkop 1.1, etc., niveau 3 = vet, kleur (ongenummerd), niveau 4 = vet 

(ongenummerd).

 — Juiste schrijfwijze cijfers (Ned. met spatie en komma, Eng. met komma en punt).

 — Zoveel mogelijk gebruik van dunspatie bij cijfers in banners en tabellen en waar 

mogelijk.

 — Voetnoten zijn opgenomen in de lopende tekst (verschijnen onderaan de pagina): 

referenties in de tekst worden geschreven als ‘dunspatie-cijfer-haakje’-in superscript.1) 

 — Minteken: voor minteken wordt het echte minteken gebruikt (unicode 2212) (vb. −123).

 — Vaste spaties: getallen moeten bij hun eenheid blijven door een vaste spatie (bij 

x#procent, tabel#x, €#x,xx, x#kg, x#°C, x#vrouwen, x#april, etc.). Er zijn cijfers die 

gevolgd worden door een vaste spatie (x#procent) en cijfers die voorafgegaan worden 

door een vaste spatie (tabel#x.x.x, begin#2013, etc.). 

 — Gedachtestreepjes: afbreekstreepje moet n-dash zijn.

 — Gedachtestreepjes: vaste spatie (ofwel spatie 1 van 2, of spatie 2 van 2, of beide spaties 

als er maar 1 gedachtestreepje in de zin staat).

 — Koppelteken moet een n-dash zijn (is een half kastlijntje ofwel alt-0150). Bijvoorbeeld 

bij jaartallen (2010–2013, leeftijdscategoriën (18–25-jarigen), reeksen.

 — Geen spaties naast slash-teken (/).

 — Geen dubbele punt na een kop.

 — Enkele aanhalingstekens (geen “dubbele”). ‘Op deze manier’ dus.

 — Handmatige line-breaks vervangen en al dan niet vervangen door harde enter.

 — Geen auteursnamen in de tekst weergeven. Auteursnamen alfabetisch of per hoofdstuk 

opnemen in het nawerk (Medewerkers). Na toestemming uitgever eventueel op de 

hoofdstukpagina’s: maximaal drie auteursnamen, anders et al.

 — Genummerde opsommingen niet met een haakje, zoals 1), maar met punt, zoals 2.

Tabellen
 — Oneigenlijk gebruik van * in de tabellen vervangen door genummerde 

voetnootreferenties.

 — Geen lege kolommen of overbodige of dubbele lege rijen in tabellen laten staan.

 — Check: juiste koppeltekens (wel –, geen afbreekstreepje -), geen afkortingen (waarvan 

in plaats van w.v.)
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 — Tekst mag niet over meerdere cellen lopen (tekst bij elkaar houden). Cellen mogen ook 

niet gemerged zijn.

 — Tabelnummer bestaat uit 3 cijfers, geen punt achter het volgnummer.

 — Tabeltitel vet. Verslagperiode mag vermeld worden in de tabeltitel (maar niet ook in 

tabel, dan weghalen uit titel). Titel (jaartal) of Titel (jaartal–jaartal). Geen punt achter 

de titel.

 — Geen koplijn onder titel.

 — Tabelkop 1 en subkop: formatteren als tekst (ook jaartallen): in nieuwe tabelstijl 

linkslijnend bij tekstkolom en als overspanner, overig rechtslijnend.

 — Halslijn: lijn onder totale tabelkop en boven cijferkolommen: grijs 12% en 1 pt.

 — Sluitlijn: lijn onder totale cijferveld, grijs 12% en 1 pt.

 — Eenheden vet.

 — Notatie: x mln (ipv miljoen, Mln, etc), % (ipv procent)

 — Voorkolom: Kop 1e niveau vet en tekst met kapitaal, Kop 2e niveau cursief, overige 

niveau’s niet vet met kapitaal, vanaf 3e niveau inspringen (telkens met 2 mm of 2 

spaties) en niet vet en zonder kapitaal.

 — Cijferveld: formatteren als cijfer en kies het aantal decimalen dat moet worden 

weergegeven.

 — Noten: referenties in een aparte kolom rechts van de cijferkolom. Met haakje sluiten, in 

superscript. In voorkolom staan ze meteen achter de tekst in dezelfde cel (met haakje 

sluiten). Asterisk * of ** zonder haakje sluiten.

 — Volgorde legenda onder tabel of grafiek, zonder witregels: Bron:, Noten, N.B..

Grafieken
 — Kwartalen binnen een jaar aangeven met I, II, III, IV.

 — Maanden worden als volgt geschreven: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec.

De complete lijst is bekend bij het Publicatiebureau.
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Literatuur

De literatuurlijst in een A4-publicatie mag over twee kolommen. In B5-publicaties en indien de literatuurlijst niet 

heel lang is, loopt deze over de normale tekstbreedte.

De literatuurlijst is onderdeel van het nawerk. Literatuurverwijzingen in het hoofdstuk moeten verzameld worden 

voor de literatuurlijst achterin het boek, en op alfabetische volgorde worden gezet.

In de lopende tekst kan worden verwezen naar de literatuurlijst door de auteursnaam met het jaartal in te voegen 

(De Beer, 2007). Zorg dat de juiste titels cursief gemaakt zijn!

Als uitzondering mag in een publicatie de literatuur ook aan het eind van een hoofdstuk worden opgenomen (na 

toestemming van de uitgever).

In een A4-publicatie loopt het nawerk soms over de 
vluchtkolom. Dit is nodig indien met twee kolommen 
wordt gewerkt. In andere gevallen en in B5-publicaties 
loopt de tekst gewoon over de normale tekstbreedte.
Let op dat de titel dan ook geheel links uitlijnt.



Afschrijvingen

De waardevermindering van machines, gebouwen, 

vervoermiddelen, software en andere duurzame 

productiemiddelen door normale technische slijtage of 

economische veroudering.

Arbeidsdeelname

Zie participatiegraad, netto.

Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de vergoeding voor arbeid (beloning 

van werknemers en toegerekend loon zelfstandigen) in 

de netto toegevoegde waarde in een economie.

Arbeidsjaar

Een maat voor het arbeidsvolume. Het arbeidsvolume 

in arbeidsjaren wordt berekend door alle (voltijd- en 

deeltijd-)banen in een jaar om te rekenen naar 

voltijdbanen of voltijdequivalenten. Het voltijd-

equivalent van een baan wordt bepaald door de 

overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur die bij die baan 

hoort, te delen door de overeengekomen jaarlijkse 

arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende 

bedrijfstak hoort. Zo leveren twee halve banen samen 

een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Arbeidsvolume

De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het 

arbeidsproces. Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt 

in arbeidsjaren of gewerkte uren. Indien uitgedrukt in 

arbeidsjaren wordt er alleen rekening gehouden met 

deeltijdwerk, indien uitgedrukt in gewerkte uren wordt 

er daarnaast ook nog rekening gehouden met zaken als 

ziekteverzuim en overwerk.

Balans

Een overzicht van de activa (bezittingen) en de passiva 

(schulden) van een sector of een land op een bepaald 

moment. De activa bestaan onder meer uit machines, 

gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond 

en minerale reserves), vorderingen en aandelen. De 

passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en 

eigen vermogen.

Afschrijvingen

De waardevermindering van machines, gebouwen, 

vervoermiddelen, software en andere duurzame 

productiemiddelen door normale technische slijtage of 

economische veroudering.

Arbeidsdeelname

Zie participatiegraad, netto.

Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de vergoeding voor arbeid (beloning 

van werknemers en toegerekend loon zelfstandigen) in 

de netto toegevoegde waarde in een economie.

Arbeidsjaar

Een maat voor het arbeidsvolume. Het arbeidsvolume 

in arbeidsjaren wordt berekend door alle (voltijd- en 

deeltijd-)banen in een jaar om te rekenen naar 

voltijdbanen of voltijdequivalenten. Het voltijd-
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overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur die bij die baan 

hoort, te delen door de overeengekomen jaarlijkse 

arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende 

bedrijfstak hoort. Zo leveren twee halve banen samen 

een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.

Arbeidsvolume

De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het 

arbeidsproces. Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt 

in arbeidsjaren of gewerkte uren. Indien uitgedrukt in 

arbeidsjaren wordt er alleen rekening gehouden met 

deeltijdwerk, indien uitgedrukt in gewerkte uren wordt 

er daarnaast ook nog rekening gehouden met zaken als 

ziekteverzuim en overwerk.

Balans
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moment. De activa bestaan onder meer uit machines, 

gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond 

en minerale reserves), vorderingen en aandelen. De 

passiva kunnen worden onderscheiden in schulden en 

eigen vermogen.

Begrippen
De begrippen in een A4-publicatie mag over twee 
kolommen. In B5-publicaties en indien de lijst met 
begrippen niet heel lang is, loopt deze over de normale 
tekstbreedte.
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Afkortingen

AOC Agrarisch Opleidingscentrum

avo algemeen voortgezet onderwijs

bao basisonderwijs

bbl beroepsbegeleidende leerweg

bbp bruto binnenlands product

bol beroepsopleidende leerweg
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COROP Coördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma
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EU Europese Unie

GBA Gemeentelijke Basisadministratie

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
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ho hoger onderwijs
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Medewerkers

Deze lijst komt altijd op de laatste pagina van het boek. Medewerkers publicatie kunnen 
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medewerking van, samenwerkingsverband met.

De namen moeten op alfabetische volgorde worden gezet.

In uitzonderingsgevallen kunnen de medewerkers per hoofdstuk gesorteerd worden, dit na 

overleg met de uitgever.

De onderstaande namen staan hier als voorbeeld.
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10	pt	Analyses	of	categorical	data	are	often	hindered	by	the	occurrence	of	inconsistent	
or	incomplete	raw	data.	Although	R	has	many	features	for	analyzing	categorical	data,	the	
functionality	for	error	localization	and	error	correction	are	currently	limited.	The	editrules	
package	is	designed	to	offer	a	user-friendly	toolbox	for	edit	denition,	manipulation,	and	
error	localization	based	on	the	generalized	paradigm	of	Fellegi	and	Holt.
This	is	the	second	paper	describing	functionalities	of	the	R	editrules	package	and	marks	
the	completion	of	editrules	version	2:0.	The	rst	paper	(De	Jonge	and	Van	der	Loo,	2011)	
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1. Inleiding papers

1.1 Planning en doorlooptijden

Het	CBS	publiceert	circa	150	papers	op	jaarbasis.	Er	zijn	10	reeksen	papers.	Alle	overige	
papers	vallen	onder	de	restcategorie	losse	‘Elektronische	Papers’.	Vanaf	medio	2014	moeten	
alle	papers	in	de	huisstijl	opgemaakt.	Dit	gebeurt	door	Grafimedia.1)

De	opmaak	van	Papers	is	uitsluitend	gericht	op	online	publicatie.	De	opmaak	is	eenvoudiger	
dan	die	van	de	A4-	en	B5-boeken.	De	inhoud	van	de	verschillende	papers	is	heel	divers	
en	de	auteur	heeft	meer	vrijheid.	Het	is	echter	belangrijk	dat	de	Papers	herkenbaar	
van	het	CBS	zijn	en	professioneel	en	betrouwbaar	overkomen.	In	deze	instructie	zijn	de	
aandachtspunten	en	werkwijze	beschreven.2)

Planning in Zeno
 — Planning	Statistisch	Bulletin	per	kwartaal	in	Zeno	opnemen	(Publicatiebureau);
 — Door	de	auteurs	in	LaTex	opgemaakte	titels	wel	met	publicatiedatum	opnemen	in	Zeno	
ten	behoeve	van	de	verslaglegging	over	het	aantal	publicatie;

 — Overige	planningen	bij	binnenkomst	kopij	in	Zeno	opnemen	(Publicatiebureau).

Doorlooptijden
 — Kopij	laten	normaliseren	en	in	xml	laten	coderen	door	Textcetera,	met	uitzondering	van	
het	Statistisch	Bulletin	(vanwege	de	snelle	doorlooptijd).

 — De	doorlooptijd	voor	het	normaliseren	bij	Textcetera	is	1	dag.
 — De	doorlooptijd	bij	Grafimedia	voor	het	Statistisch	Bulletin	is	1	à	2	werkdagen,	
aanlevering	is	maandag	voor	14.00	uur,	zo	mogelijk	eerder,	dinsdag	voor	14.00	uur	
moeten	de	bestanden	gereed	staan.

 — De	doorlooptijd	van	de	overige	papers	bij	Grafimedia	is	afhankelijk	van	de	hoeveelheid	
pagina’s	maximaal	10	werkdagen.	LET	OP:	dit	zijn	doorlooptijden	voor	niet	ingeplande	
papers.

Daarnaast	zijn	er	met	Grafimedia	afspraken	over	doorlooptijden	voor	papers	die	kunnen	
worden	ingepland.	Deze	doorlooptijden	gelden	als	aan	de	volgende	voorwaarden	kan	
worden	voldaan:

 — planning	moet	minsten	5	werkdagen	van	de	voren	bekend	zijn	bij	Grafimedia;
 — een	dag	telt	mee	als	werkdag	indien	de	kopij	en	proeven	voor	10.00	uur	in	het	bezit	zijn	
van	Grafimedia;

 — het	aantal	proeffasen	is	beperkt	tot	1.	De	2e	proef	heeft	uitsluitend	als	doel	om	in	de	
1e	proef	aangegeven	en	uitgevoerde	correcties	te	controleren.	De	doorlooptijd	is	niet	
gegarandeerd als in de 2e	proef	alsnog	auteurscorrecties	worden	aangebracht.

1)	 Hierop	is	tot	nu	toe	één	uitzondering:	een	aantal	Discussion	Papers	wordt	door	de	auteurs	opgemaakt	in	het	pakket	LaTex.	
Dit	zullen	voornamelijk	papers	zijn	waarin	veel	formules	voorkomen.	Deze	papers	moeten	voldoen	aan	dezelfde	specificaties	
zoals	in	de	Publicatie-instructie	beschreven.

2)	 Intern	spreken	we	ook	over	MCB-papers,	publicaties	van	het	Centrum	voor	Beleidsstatistiek.	Dit	zijn	echter	A4-publicaties	en	
moeten	ook	volgens	de	instructies	voor	A4	worden	opgemaakt.
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Als	aan	deze	voorwaarden	voldaan	kan	worden	dan	gelden	de	volgende	doorlooptijden:

Aantal 
pag’s.

Tekst Tijd per 
grafiek

Tijd per 
tabel

Tijd per 
banner

Doorlooptijd tot 1e 
proef

Doorlooptijd tot 2e proef

4 60	min. 15	min. 15	min. 15	min. 2e dag na levering 
kopij	en	bestanden

2e dag na terug levering 1e proef

8 120	min. 15	min. 15	min. 15	min. 2e dag na levering 
kopij	en	bestanden

2e dag na terug levering 1e proef

12 180	min. 15	min. 15	min. 15	min. 2e dag na levering 
kopij	en	bestanden

2e dag na terug levering 1e proef

16 240	min. 15	min. 15	min. 15	min. 3e dag na levering 
kopij	en	bestanden

2e dag na terug levering 1e proef

20 300	min. 15	min. 15	min. 15	min. 3e dag na levering 
kopij	en	bestanden

2e dag na terug levering 1e proef

Advies	is	om	de	doorlooptijd	van	niet	ingeplande	papers	op	termijn	terug	te	brengen	tot	
maximaal	5	werkdagen	bij	Grafimedia	en	daarnaast	zoveel	mogelijk	in	overleg	met	auteurs	
bij	Grafimedia	papers	een	week	van	te	voren	in	te	plannen.
NB:	alle	doorlooptijden	zijn	excl.	auteurscorrecties.

1.2 Voorblad
 — Voor	elke	serie	papers	is	voor	het	omslag	een	kleur	gekozen,	hier	kan	niet	van	worden	
afgeweken	(zie	hoofdstuk	2).

 — Papers	die	niet	in	één	van	de	10	vastgestelde	series	passen	gaan	als	losse	‘Elektronische	
Paper’,	deze	titel	komt	niet	op	het	omslag,	voor	deze	papers	zijn	6	kleuren	omslagen	
vastgesteld.

 — De	hoogte	van	het	witte	vlak	op	het	omslag	is	vast,	geen	aanpassing	bij	een	kortere	titel.
 — De	kleuren	van	het	omslag	worden	ook	in	het	binnenwerk	gebruikt.

1.3 Binnenwerk
Papers	zijn	bedoeld	voor	online-gebruik.	Het	binnenwerk	bestaat	daarom	uit	alleen	maar	
rechterpagina’s,	heeft	geen	colofonpagina,	maar	begint	meteen	met	de	inhoud.	Indien	nodig	
mag	er	wel	een	inhoudsopgave	op	de	eerste	pagina.	De	Verklaring	van	tekens	en	eventueel	
een	colofon	komen	op	de	laatste	pagina.

 — Er	is	geen	verplichtte	hoofdstukindeling;
 — Papers	hebben	geen	vaste	structuur,	indeling	van	de	auteur	kan	worden	aangehouden,	
uitzonderingen	daarop:

 — als	er	een	inhoudspagina	is	(niet	verplicht),	komt	deze	op	de	eerste	pagina(’s);
 — de	(wel)	verplichte	verklaring	van	tekens/colofon	pagina	komt	achterin;

 — Er	zijn	geen	blanco	of	overbodige	pagina’s,	teksten	zoveel	mogelijk	laten	doorlopen;	
 — Paragraafkoppen	en	paragraafniveaus:

 — Er	kunnen	4	verschillende	niveaus	gebruikt	worden.	Twee	genummerde	(niveau	
1	is	de	titel	van	het	hoofdstuk	en	paragraafkop	2),	en	twee	ongenummerde	
(paragraafkop	3	en	paragraafkop	4).

 — Papers	moeten	op	het	omslag	of	in	het	colofon	voorzien	worden	bijvoorbeeld	volg-	of	
andere	nummers.	Per	paper	is	verderop	in	dit	document	beschreven	welke	paper	welke	
nummers	moet	krijgen.

1.4 Aanlevering bestanden en goedkeuring
 — Door	auteur	aan	te	leveren	bestanden:	Excel	(grafieken,	tabellen)	en	Word	(kopij);
 — Indien	pdf	geleverd,	Excel	en	Word	vragen	om	vervolgens	huisstijl	op	te	kunnen	maken:
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 — Door	auteurs	aangeleverde	Pdf	bestanden	uit	LaTex	zijn	al	in	de	huisstijl	opgemaakt,	
deze	dienen	alleen	nog	klaargezet	te	worden	voor	plaatsing.	Het	omslag	en	de	colofon	
moeten	wel	van	de	benodigde	nummers	voorzien	(zie	ook	onder	1.3 Inhoud);

 — De	auteur	geeft	inhoudelijk	goedkeuring	op	de	papers	(met	uitzondering	van	
het	Statistisch	Bulletin,	daar	geeft	het	Publicatiebureau	goedkeuring	voor).	Het	
Publicatiebureau	en	Grafimedia	zijn	verantwoordelijk	voor	de	toepassing	van	de	huisstijl.

 — Tabellen,	grafieken,	kaarten	aanleveren	als	aparte	gezipte	(Excel-)bestanden.	Nummering	
laten	doorlopen.	Nummering	beginnen	met	hoofdstuknummer,	dan	paragraafnummer,	
dan	volgnummer	(bijvoorbeeld	1.2.1).	In	de	tekst	als	volgt	aangeven	waar	de	tabel/
grafiek	moet	worden	ingevoegd:	<tabel	1.2.1>;

Naamgeving bestanden
 — Gebruik	een	logische	en	consequente	naamgeving	voor	bestanden,	gebruik	het	
koppelteken		‘-’	in	plaats	van	een	spatie	of	een	punt.	Voor	teksten,	bijvoorbeeld:	
Hoofdstuk-1.doc	etc.	etc.

 — Voor	grafieken:	eerst	een	‘G’	gevolgd	door	een	koppelteken	‘-’,	daarna	het	
hoofdstuknummer,	dan	het	paragraafnummer	en	dan	het	volgnummer	van	de	grafiek,	
alles	gescheiden	door	een	koppelteken	‘-’.	Bijvoorbeeld:	G-1-2-5.xls	etc.	etc.

 — Voor	tabellen:	eerst	‘T’	dan	als	bovenstaand.
 — Voor	kaarten:	eerst	‘C’,	dan	als	bovenstaand.
 — Voor	Illustraties:	eerst	‘I’,	dan	als	bovenstaand.

Deze	losse	bestanden	dienen	aangeleverd	te	worden	in	één	zipbestand.	Gebruik	voor	de	
naamgeving	van	het	zipbestand	de	volgende	regels:

 — Vermeld	datum	en	titel:	Bijvoorbeeld:	Bevolkingstrends	april	2014	
 — opslaan	als:	2014-04-Bevolkingstrends.zip.

Uitzondering:	het	Statistisch	Bulletin	kan	worden	aangeleverd	met	tabellen	en	tekst	los	
via	de	mail.	Bestanden	2014.12.	01,	2014-12-02	etc.	Conform	volgorde	inhoudsopgave.	
Onderwerp	regel	in	mail:	Stat	Bulletin	nr.	xx.

2. Indeling papers

Voor	alle	papers	geldt:	Alle	kopij	(teksten	en	tabellen)	wordt	vòòr	opmaak	genormaliseerd	
door	Textcetera.	De	auteur	levert	de	kopij	aan	en	geeft	uiteindelijk	goedkeuring.	Het	
zetwerk	wordt	uitgevoerd	door	Grafimedia.	Grafimedia	levert	een	webpdf	in	rgb-kleuren.
Uitzondering	is	het	Statistisch	Bulletin:	vanwege	de	snelle	doorlooptijd	wordt	de	kopij	
niet	genormaliseerd,	maar	zorgt	het	Publicatiebureau	voor	een	uniforme	kwaliteit.	Het	
publicatiebureau	geeft	goedkeuring	voor	publicatie.
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Statistisch Bulletin

Statistisch Bulletin 
Jaargang 70 | 2014 | 13

27 maart 2014

Kleurstelling	voorblad	corporate	blauw,	binnenwerk	lichtblauw.

Doorlooptijd:	1	à	2	werkdagen,	altijd	gereed	dinsdag	voor	
14.00 uur.

Tekstaanpassingen/toevoegingen	door	het	Publicatiebureau.
Omslag	voorzien	van	titel/Jaargang/Jaartal/Volgnummer/Datum,	
maand	en	jaar	uitgave.
CBS	logo	(Nederlands).

Colofon	voorzien	van:	ISSN	code,	product	nummer	en	kengetal.

Frequentie:	52	x	per	jaar.

Bevolkingstrends

Planbureau voor de Leefomgeving:
Rob Loke
Andries de Jong
7 maart 2013

Korteafstandsmigratie 
Subtitel

Bevolkingstrends 2013

Kleurstelling	voorblad	oranje	en	binnenwerk	steunkleur	oranje.

Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen

Omslag	voorzien	van:	Jaartal/Titel/Subtitel(niet	verplicht)/
Auteursnaam	(namen)/	Maand	en	jaar	uitgave.
CBS	logo	(Nederlands	of	Engels).

Frequentie:	ca.	24	x	per	jaar.

Discussion Paper

Discussion Paper

Rob Loke
Andries de Jong
Chantal Wagner

Pro’s and Contra’s of this 
Paper 

The	views	expressed	in	this	paper	are	those	of	the	author(s)	and	do	not	necesarily	reflect	
the	policies	of	Statistics	Netherlands

2013 | 02

Kleurstelling	voorblad	oranje	en	binnenwerk	steunkleur	oranje.

Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen.

Omslag	voorzien	van	Jaartal/	Titel/Subtitel(niet	verplicht)/	
Auteursnaam(namen)/Jaar	en	volgnummer,	CBS	logo	(Nederlands	
of	Engels).

Colofon	voorzien	van:	ISSN	code,	product	nummer	en	kengetal.

LET	OP:	Deze	papers	kunnen	ook	opgemaakt,	 incl.	omslag,	aange-
leverd	worden	vanuit	LaTex,	dan	de	nummers	voor	in	het	colofon		
+	volgnummer	opvragen	bij	Publicatiebureau	+	Publicatiebureau	
bestanden voor website laten plaatsen.

Frequentie:	ca.	15	x	per	jaar.
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Kwaliteits- en risicomanagementpaper (Quality and Risk 
Management Paper)

Kwaliteits- en risicomanagementpaper

Rob Loke
Andries de Jong
Chantal Wagner

Het Europees Sociaal 
Fonds ESF is opgericht om 
personen te helpen hun 
vooruitzichten op werk te 
verbeteren 
Het ESF past hiermee in de doelstelling van de 
Europese Unie die zich richt op werkgelegenheid

2013 | 02

Quality and Risk Management Paper

Rob Loke
Andries de Jong
Chantal Wagner

Title of this Paper 
Het ESF past hiermee in de doelstelling van de 
Europese Unie die zich richt op werkgelegenheid

2013 | 02

Kleurstelling	voorblad	roze	en	
binnenwerk	steunkleur	roze.

Doorlooptijd:	max.	11	werk-
dagen.
Omslag	voorzien	van	Titel/
Subtitel(niet	verplicht)/Jaartal	en	
volgnummer/Auteursnaam	
(namen),	CBS	logo	(Nederlands	of	
Engels).

Colofon	voorzien	van:	ISSN	code,	
product	nummer	en	kengetal.

Frequentie:	ca.	4	x	per	jaar.

Methodologie reeks

Tirza König
Chantal Wagner
Erik Hoogbruin
Jeroen van den Tillaart

Who wordt bereikt via the 
European Social Fund?  
Kenmerken van deelnemers 2007-2011

2013 Centre for Policy Related Statistics

Kleurstelling	voorblad	geel	en	binnenwerk	steunkleur	oranje.

Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen.

Kleurstelling	‘oude	omslag’	van	Centrum	voor	Beleidsstatistiek	
gebruiken	voor	omslag	Methodologie	reeks:
Omslag	voorzien	van	Jaartal/Titel/Subtitel	(niet	verplicht)/	
Auteursnaam(namen)/Volgnummer,	CBS	logo	(Nederlands	of	
Engels).

Colofon	voorzien	van:	ISSN	code,	product	nummer	en	kengetal	
LET	OP:	 loopt	nu	nog	via	redactie	(Elma	Wobma),	z.s.m.	opnemen	
in	pakket	Publicatiebureau.

Frequentie:	ca.	4	x	per	jaar

Sociaaleconomische trends

Sociaal Economische Trends 2013

Wendy Smits
Harry Bierings
Robert de Vries
7 maart 2013

Werkloosheid  
2004-2011
Stromen en duren  
Werkloosheidsduren op basis van de Enquête 
beroepsbevolking

Kleurstelling voorblad appelgroen en binnenwerk steunkleur 
appelgroen.

Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen.

Omslag	voorzien	van	Jaartal/Titel/Subtitel(niet	verplicht)/	
Auteursnaam(namen)/Maand	en	jaar	uitgave,	CBS	logo	(Neder-
lands).

Frequentie:	ca.	4	x	per	jaar.
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Statistische Methoden (Statistic Methods)

Statistics Methods

Rob Loke 
Andries de Jong

The use of encrypted 
identifiers demands robust 
linkage keys 
Subtitle

2013 | 02

Statistische Methoden

Rob Loke 
Andries de Jong

Verbeterd schattingsmodel
voor korteafstandsmigratie 
in het regionaal 
prognosemodel PEARL 
Subtitel

2013 | 02

Kleurstelling	voorblad	lichtblauw	
en	binnenwerk	steunkleur	licht-
blauw.

Doorlooptijd:	max.	11	werk-
dagen.

Omslag	voorzien	van	Titel/	
Subtitel(niet	verplicht)/	Jaar	en	
volgnummer/	Auteursnaam	
(namen),	CBS	logo	(Nederlands	of	
Engels).

Colofon	voorzien	van:	ISSN	code,	
product	nummer	en	kengetal.

Frequentie:	ca.	1	x	per	jaar.

Webartikel (Web Article)

Webartikel 2013

Wendy Smits
Harry Bierings
Robert de Vries
07-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl

Werkloosheid  
2004-2011
Stromen en duren  
Werkloosheidsduren op basis van de Enquête 
beroepsbevolking

2013 Web Article

Wendy Smits
Harry Bierings
Robert de Vries
2013-03-07 published on cbs.nl

Unemployment  
2004-2011
Streams and durancies  
Werkloosheidsduren op basis van de Enquête 
beroepsbevolking

Kleurstelling voorblad appel-
groen en binnenwerk steun-
kleur appelgroen.

Doorlooptijd:	max.	 	11	werk-
dagen.

Omslag	voorzien	van	Titel/Jaar-
tal/Subtitel(niet	verplicht)/	
Auteursnaam	(namen)/Datum,	
maand	jaar	+	‘gepubliceerd	op	
CBS.nl’,	CBS	logo	(Nederlands	of	
Engels).

Frequentie:	ca.	20	x	per	jaar.

Wetenschappelijke paper (Scientific Paper)

2013 Scientific Paper

Rob Loke 
Andries de Jong

Challenges in Biolink 
Linkage 
Subtitle

Kleurstelling	voorblad	lichtblauw	en	binnenwerk	steunkleur	licht-
blauw.

Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen.

Omslag	voorzien	van	Titel/Jaartal/Subtitel(niet	verplicht)/	
Auteursnaam	(namen),	CBS	logo	(Nederlands	of	Engels)	en	evt.	
logo	samenwerkende	partij(en)

Colofon	voorzien	van:	product	nummer	en	kengetal	(geen	ISSN).

Frequentie:	ca.	2	x	per	jaar.
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‘Losse Elektronische Papers’

Aan het werk met (36 pt)
re-integratieondersteuning
Vijfmeting, fase 2 (20 pt)

Elisabeth Eenkhoorn (16 pt)
Jamie Graham
Vinodh Lalta
Frank van der Linden
Frank Pijpers
Annemieke Redeman
Miriam de Roos
Carlijn Verkleij
16-08-2013 gepubliceerd op cbs.nl
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Voorblad donkerblauw Voorblad	lichtblauw Voorblad appelgroen

Elisabeth Eenkhoorn (16 pt)
Jamie Graham
Vinodh Lalta
Frank van der Linden
Frank Pijpers
Annemieke Redeman
Miriam de Roos
Carlijn Verkleij
16-08-2013 gepubliceerd op cbs.nl
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Elisabeth Eenkhoorn (16 pt)
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Frank van der Linden
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Miriam de Roos
Carlijn Verkleij
16-08-2013 gepubliceerd op cbs.nl

Aan het werk met
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16.08.2013

Elisabeth Eenkhoorn (16 pt)
Jamie Graham
Vinodh Lalta
Frank van der Linden
Frank Pijpers
Annemieke Redeman
Miriam de Roos
Carlijn Verkleij
16-08-2013 gepubliceerd op cbs.nl

Aan het werk met
re-integratieondersteuning
Vijfmeting, fase 2

Voorblad	oranje Voorblad geel Voorblad	roze

Elektronische Papers
Papers	die	niet	in	een	van	bovengenoemde	series	vallen	worden	gepubliceerd	als	
zogenaamde	losse	‘Elektronische	Paper’.	De	omschrijving	‘Elektronische	Paper’	wordt	niet	
opgenomen	op	het	omslag	of	in	het	binnenwerk,	maar	is	slechts	een	verzamelnaam	alle	
overige papers.
Kleurstelling	omslag	en	binnenwerk,	6	varianten	gebaseerd	op	huisstijlkleuren.
Doorlooptijd:	max.	11	werkdagen.
Omslag	voorzien	van	Titel/Jaartal/Subtitel(niet	verplicht)/	Auteursnaam	(namen)/Datum,	
maand	jaar	+	‘gepubliceerd	op	CBS.nl’,	CBS	logo	(Nederlands	of	Engels)	en	evt.	logo	
samenwerkende	partij(en).
LET	OP:	De	titel	‘Elektronische	Paper’	niet	op	het	omslag	opnemen!
Frequentie:	ca.	5	x	per	jaar

Opmaak in LaTex
Papers	waarvan	binnenwerk	en	omslag	al	zijn	opgemaakt	in	LaTex	hoeven	niet	te	worden	
opgemaakt	door	Grafimedia,	zij	moeten	alleen	geplaatst	worden.

 — Indien	een	auteur	een	Discussion	Paper	opmaakt in LaTex, dan bij	het	Publicatiebureau	
de	benodigde	ISSN	code,	productnummers,	kengetallen	en	het	volgnummer	voor	het	
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omslag	opvragen.	Verderop	in	dit	document	staat	per	serie	welke	nummers	in	de	
publicatie	vermeld	dienen	te	worden.

 — PDF	bestanden	aan	het	Publicatiebureau	sturen,	zij	zetten	deze	bestanden	gereed	voor	
publicatie	en	melden	deze	gereed	in	hun	systeem	en	nemen	de	publicatie	op	in	hun	
verslaglegging	van	verschenen	publicaties.

 — Het	Publicatiebureau	neemt	deze	papers	in	Zeno	op	ten	behoeve	van	de	verslaglegging.

Printen

Indien	gewenst,	papieren	exemplaren	met	omslag	via	Grafimedia	zelf	(laten)	printen.

3. Tabellen in papers

3.1 Statistische tabellen

De	opmaak	van	statistische	tabellen	in	papers	is	afgeleid	van	de	vormgeving	van	tabellen	in	
B5	en	A4-publicaties.	Zie	hiervoor	de	instructie	in	hoofdstuk	3.	Hieronder	staan	een	aantal	
voorbeelden.

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (2000=100)
2012*  2013*  

Sbi-code feb mrt  apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb
                
Totaal 01-93 129,6 129,7 130,0 130,0 130,2 130,7 130,9 131,0 131,0 131,0 131,1 131,7 131,8

Cao-sector
Particuliere	bedrijven 129,3 129,3 129,5 129,6 129,7 130,3 130,5 130,6 130,7 130,7 130,7 131,4 131,5

Gesubsidieerde	sector 130,5 130,4 130,8 130,8 131,2 132,0 132,1 132,1 132,1 132,1 132,2 132,7 132,9

Overheid 130,8 131,0 131,4 131,4 131,4 131,4 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 . .

Bedrijfstak
Landbouw	en	visserij 01-05 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,6 127,6 127,9 127,9 127,9 127,9 128,5 128,5

Industrie 15-37 129,6 129,6 129,9 129,9 130,2 131,1 131,3 131,3 131,4 131,4 131,5 132,2 132,4

Energie-	en	waterleidingbedrijven 40-41 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,5 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0

Bouwnijverheid 45 133,5 133,5 134,4 134,4 134,5 134,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,7 136,2

Handel 50-52 127,7 127,7 127,8 128,1 128,1 128,5 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 130,2 130,2

Horeca 55 123,3 123,3 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 124,2 124,2 124,2 124,3 124,3

Vervoer	en	communicatie 60-64 127,0 127,0 127,4 127,6 127,6 127,8 127,8 127,8 127,9 128,0 128,2 129,4 129,4

Financiële	instellingen 65-67 132,6 132,6 133,0 133,0 133,3 134,1 134,1 134,1 134,5 134,5 134,5 135,9 135,9

Zakelijke	dienstverlening 70-74 128,9 128,9 129,0 129,1 129,1 129,8 129,8 130,0 130,0 130,0 130,0 130,4 130,4

Openbaar bestuur 75 130,0 130,4 131,0 131,0 131,0 131,0 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1 . .

Onderwijs 80 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 . . . . . . .

Gezondheids-	en	welzijnszorg 85 131,2 131,1 131,5 131,6 132,0 132,9 133,1 133,1 133,1 133,1 133,2 133,5 133,7

Cultuur	en	overige	dienstverlening 90-93 130,8 131,0 131,2 131,2 131,3 131,4 131,4 131,4 131,6 131,6 131,6 132,8 132,8
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Uitzendbureaus van arbeidskrachten, uitleenbedrijven en payrolling (SBI 78201, 78202, 783);  
ontwikkeling van de omzet (excl. BTW) en uren (01)

2011 2012 Wijzigingen in %1)
 

I II III IV I II III IV*

2012/III 
t.o.v. 

2011/III

2012/IV 
t.o.v. 

2011/IV

2012/I–2012/IV 
t.o.v. 

2011/I–2011/IV
             
Geldomzet alle bedrijven 133 148 149 151 133 142 142 143 −4,2 −5,4 −3,6

Uren totaal alle bedrijven 114 125 129 125 111 120 124 121 −3,7 −2,9 −3,3

waarvan
uitzenduren	alle	bedrijven2) 105 119 123 117 104 115 118 113 −3,9 −3,4 −3,0

uren	aan	derden	alle	bedrijven3) 130 136 140 139 123 130 135 136 −3,2 −2,1 −3,8
           

1)	 De	wijzigingen	zijn	berekend	op	basis	van	niet-afgeronde	indexcijfers.
2)	 Uren	van	uitzendkrachten	volgens	uitzendovereenkomst	‘voor	de	duur	van	de	opdracht’	(fase	A).
3)	 Uren	van	de	beschikbaargestelde	arbeidskrachten	voor	‘bepaalde	of	onbepaalde’	tijd	 in	dienst	(fase	B+C).

3.2 Overige tabellen

Voor	niet-statistische	tabellen	geldt	een	afwijkende	opmaak.	Tekstgrootte	is	gelijk	aan	de	
platte	tekst	(10	pt).	De	tabelkoppen	krijgen	een	0,5	pt-lijn	onder	en	boven	(en	2	mm	onder	
en	boven	tot	de	lijn).	Deze	lijn	krijgt	in	principe	de	steunkleur,	maar	let	vooral	op	voldoende	
contrast	(dus	geen	gele	lijnen).	
De	tabel	wordt	ook	afgesloten	met	een	0,5	pt-lijn	(ook	hier	2	mm	afstand	houden	van	tekst	
tot	lijn).
Indien	noodzakelijk,	mag	ook	om	alle	cellen	een	0,5	pt-lijn	worden	gezet	(zie	Tabel	3).
Zorg	bij	de	tabellen	in	de	papers	dat	ze	er,	per	tabel,	goed	uitzien.	Er	is	dus	wat	meer	
vrijheid	dan	bij	de	tabellen	in	de	A4/B5-publicaties.

Table 1 Income statistics of 790 households

Min. 1st Quantile Median Mean 3rd Quantile Max.

36.0 159.2 236.5 338.0 387.0 6840.0

Table 2 Frequencies of real estate variables of 618 households

Variables Frequency Percentage

Main	dwelling 618 100.00
Home/apartment	1 87 14.08
Home/apartment	2 5 0.81
Home/apartment	3 0 0.00
Summer	house	1 34 5.50
Summer	house	2 2 0.32
Summer	house	3 0 0.00
Commercial	property	5 0.81
Garage	1 63 10.19
Garage	2 1 0.16
Garage	3 0 0.00
Dwelling	under	construction 1 0.16
Nonagricultural	 land 28 4.53
Other	building 0 0.00
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Tabel 3 Onderverdeling vande status van cellen

totaal

totaal	beschikbaar totaal ontbrekend

nog	steeds	beschikbaar

geïmputeerd op ontbrekend 
gezet

nog steeds 
ontbrekendbeschikbaar,	

onaangepast
beschikbaar,	
aangepast

4. Figuren

De	standaard	grafieken	en	overige	figuren	worden	aangeleverd	in	Excel	volgens	de	
richtlijnen	in	de	Publicatie-instructie.	Ze	worden	door	Grafimedia	nagetekend	volgens	het	
sjabloon	van	de	grafieken	voor	de	B5-	en	A4-boeken.	De	enige	afwijking	hierop	is	dat	het	
font	Calibri	wordt	gebruikt.

Niet-standaard	grafieken	en	kaarten	in	de	Discussion	Papers	die	door	de	auteur	zijn	
getekend,	kunnen	door	Grafimedia	zonder	aanpassing	worden	overgenomen.

Wiskundige	formules	worden	opgenomen	als	plaatjes.

5. Voorbeelden opmaak

The	value	domain	of	categorical	data	records	is	usually	limited	by	rules	interrelating	these	
variables.	The	simplest	examples	are	cases	where	the	value	of	one	variable	excludes	values	
of	another	variable.	For	example:	if	the	age	class	of	a	person	is	\child’,	then	(by	law)	the	
marital	status	cannot	be	\married’.	In	survey	or	administrative	data,	violations	of	such	rules	
are	frequently	encountered.	Resolving	such	violations	is	an	important	step	prior	to	data	
analysis	and	estimation.

In	this	section	we	describe	the	representation	of	edits	and	records	as	implemented	
in	the	editrules	package	and	we	report	on	the	basic	(low-level)	edit	rule	manipulation	
functionality.

5.1 Describing records and edit rules

A	record	of	n	categorical	variables	can	be	written	as	an	element	of	the	cartesian	product	
space	D:

D = D1 x D2 · · · x Dn,	 (1)
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where	each	Dk	is	the	set	of	possible	categories	for	variable	k.	The	domain	of	values	D is 
often	referred	to	as	the	data model	for	a	dataset.	The	number	of	categories	for	variable	k is 
labeled dk	while	the	total	number	of	categories	is	labeled	d,	given	by

       n
d = ∑ dk:	 (2)
     k=1

As	an	example,	consider	the	domain	of	a	record	consisting	of	the	variables	marital status,	
age and position in household,	so	that	D = D1 x D2 x D3:

D1	=	{married;	unmarried;	widowed;	divorced}	 (3)
D2	=	{under-aged;	adult}	 (4)
D3	=	{spouse;	child;	other}:	 (5)

In	total,	there	are	d1 · d2 · d3 = 4 · 2 ·	3	=	24	records	in	D.

To	represent	a	record,	we	construct	an	index	vector	in	f0;	1gd	indicating	the
categories	in	a	record.	For	example,	the	record:

(married;	adult;	spouse):	 (6)

can	be	represented	as

(1;	0;	0;	0)	O	(0;	1)	O	(1;	0;	0)	=	(1;	0;	0;	0;	0;	1;	1;	0;	0);	 (7)

where	O	is	the	direct	vector	sum.	Note	that	the	position	of	the	1’s	indicate	which	value	
each	variable	has.	In	this	representation,	a	record	with	n	variables	has	precisely	n	1’s	and	
the	rest	0’s.	We	will	refer	to	this	representation	of	categorical	records	as	the	boolean 
representation,	since	the	1’s	and	0’s	can	be.

>E<-editarray(c( 
+”gender%in%c(‘male’,’female’)”,
+”pregnant%in%c(‘yes’,’no’)”,
+”if(gender==’male’)pregnant==’no’”
+)
+)
>E

Edit array:
levels
edits gndr:feml gndr:male prgn:no prgn:yes
e1 FALSE TRUE FALSE TRUE

Editrules:
d1 : gender%in%c(‘female’,’male’)
d2 : pregnant%in%c(‘no’,’yes’)
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e1 : if(gender==’male’)pregnant!=’yes’

>datamodel(E)
variable value
1 gender female
2 gender male 

1. To	identify	which	combinations	of	personal	identifiers	are	indispensable	to	obtain	a	
certain	degree	of	correct	links;	

2. To	identify	which	population	subgroups,	if	any,	are	more	difficult	to	link,	and	hence	can	
give	rise	to	selection	bias;

3. In	addition,	related	to	the	second	point,	to	examine	whether	this	selection	bias	will	
significantly	influence	the	estimation	based	on	the	record	linkage.

The	following	criteria	will	be	used	to	evaluate	the	performance	of	the	record	linkage	
methodology:

 — The	proportion	of	records	that	could	be	linked;
 — The	proportion	of	incorrect	links	(the	false	positives);
 — The	proportion	of	incorrect	non-links	(the	false	negatives).

These	criteria	can	be	accurately	assessed	when	the	true	links	are	known.	Linking	real	data	
poses	a	problem	that	their	true	links	are	unknown.	Of	course,	one	can	use	other	variables	
to	infer	the	accuracy	of	the	links	(cross-validation).	Using	simulation	datasets	offers	a	direct	
approach	to	assess	the	accuracy	of	the	links.	For	both	practical	and	privacy	reasons,	we	first	
evaluate	the	record	linkage	methodology	by	using	simulation	datasets	whose	true	links.
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Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt 
weer aan het werk te komen of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt, neemt de werkloosheid 
toe. In de periode 2004-2011 werden fluctuaties in de werkloosheid meer door de instroom dan 
door de uitstroom bepaald. Zowel de kans om werkloos te worden als de kans om weer aan het 
werk te gaan, hangen samen met leeftijd en opleidingsniveau. Ouderen hebben een kleinere 
kans om werkloos te worden dan jongeren, maar eenmaal werkloos komen ze minder snel 
weer aan de slag. Hoger en middelbaar opgeleiden worden niet alleen minder gauw werkloos 
dan lager opgeleiden, ze zijn daarnaast ook gemiddeld korter werkloos.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat de arbeidsmarktdynamiek sterk verschilt tussen groepen 
(Bierings en De Vries, 2011; Bierings, Kerkhofs en De Vries, 2010). Over het algemeen hebben 
jongeren meer kans om werkloos te worden dan ouderen, maar komen ze ook weer sneller aan 
de slag. Ouderen hebben te maken met langere werkloosheidsduren. (Bierings en De Vries, 
2011). Sinds enkele jaren publiceert het CBS naast cijfers over de werkloosheid ook informatie 
over stromen in en uit de werkloosheid en werkloosheidsduur. In dit artikel wordt op basis van 
deze cijfers een beeld gegeven van de jaarlijkse werkloosheidsontwikkeling in de periode 2004-
2011. Ook komt de onderliggende dynamiek voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt 
aan de orde.

2. Wie zijn ESF-deelnemer?

Stelling
Men biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om 
leerlingen voor te bereiden op een functie op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding 
op mbo niveau.Men biedt subsidie aan werkgevers om de arbeidsmarktpositie van hun 
werknemers te verbeteren met behulp van scholing.

2.1 Deelnemers, projecten, acties en doelgroepen

Als we over het ESF praten, gaat het over acties, projecten, doelgroepen en deelnemers.
Een deelnemer is iemand die meedoet aan een ESF-project om zijn of haar positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld een opleiding of een training te volgen 
of door werkervaring op te doen. Een project is ingedeeld binnen een bepaalde actie. De 
indeling naar een actie is niet relevant voor de deelnemer zelf, maar is uitsluitend bedoeld voor 
het verdelen van de subsidies en de organisatie van de projecten. De verschillende acties zijn 
bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals werklozen, gedetineerden of scholieren.

Steeds meer deelnemers
Vanaf 2007 neemt zowel het aantal deelnemers als het aantal projecten toe. In 2007 is
gestart met 269 projecten en 82 duizend deelnemers. Deze aantallen zijn in 2011 gestegen
naar 895 projecten en 354 duizend deelnemers. De acties A tot en met D bestaan vanaf
2007 en in 2010 zijn actie J1 en J2 erbij gekomen (zie staat 2.2.1).

2.2.1   ESF-deelnemers naar actie en projecten, 2007–2011

Bovendien zijn er aanwijzingen dat de arbeidsmarktdynamiek sterk verschilt tussen groepen 
(Bierings en De Vries, 2011; Bierings, Kerkhofs en De Vries, 2010). Over het algemeen hebben 
jongeren meer kans om werkloos te worden dan ouderen, maar komen ze ook weer sneller aan 
de slag. Ouderen hebben te maken met langere werkloosheidsduren. (Bierings en De Vries, 
2011). Sinds enkele jaren publiceert het CBS naast cijfers over de werkloosheid ook informatie 
over stromen in en uit de werkloosheid en werkloosheidsduur. In dit artikel wordt op basis van 
deze cijfers een beeld gegeven van de jaarlijkse werkloosheidsontwikkeling in de periode 2004-
2011. Ook komt de onderliggende dynamiek voor verschillende groepen op de arbeidsmarkt 
aan de orde.

2. Wie zijn ESF-deelnemer?

2.1 Deelnemers, projecten, acties en doelgroepen

Als we over het ESF praten, gaat het over acties, projecten, doelgroepen en deelnemers.
Een deelnemer is iemand die meedoet aan een ESF-project om zijn of haar positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren. Dit kan door bijvoorbeeld een opleiding of een training te volgen 
of door werkervaring op te doen. Een project is ingedeeld binnen een bepaalde actie. De 
indeling naar een actie is niet relevant voor de deelnemer zelf, maar is uitsluitend bedoeld voor 
het verdelen van de subsidies en de organisatie van de projecten. De verschillende acties zijn 
bedoeld voor verschillende doelgroepen, zoals werklozen, gedetineerden of scholieren.

2.2 Totaalbeeld EU-burgers onder de vertrekkers

Overzicht Acties
Actie A: begeleiden van werklozen naar de arbeidsmarkt.
Actie B: voorbereiden van gedetineerden, TBS-gestelden en jongeren in een jeugdinstelling 
of jeugdinrichting op een startkwalificatie of op een baan na afloop van hun detentie.
Actie C: biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs om leerlingen voor te bereiden op een functie op de arbeidsmarkt of naar een 
vervolgopleiding op mbo niveau.
Actie D: biedt subsidie aan werkgevers om de arbeidsmarktpositie van hun werknemers te 
verbeteren met behulp van scholing.
Actie J: bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid.

Steeds meer deelnemers
Vanaf 2007 neemt zowel het aantal deelnemers als het aantal projecten toe. In 2007 is
gestart met 269 projecten en 82 duizend deelnemers. Deze aantallen zijn in 2011 gestegen
naar 895 projecten en 354 duizend deelnemers. De acties A tot en met D bestaan vanaf
2007 en in 2010 zijn actie J1 en J2 erbij gekomen (zie staat 2.2.1).

Staat 2.2.1 ESF-deelnemers naar actie en projecten, 2007–2011
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1. Inleiding

Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter is dan het aantal werklozen dat er in slaagt 
weer aan het werk te komen of zich terugtrekt van de arbeidsmarkt, neemt de werkloosheid 
toe. In de periode 2004-2011 werden fluctuaties in de werkloosheid meer door de instroom dan 
door de uitstroom bepaald. Zowel de kans om werkloos te worden als de kans om weer aan het 
werk te gaan, hangen samen met leeftijd en opleidingsniveau. Ouderen hebben een kleinere 
kans om werkloos te worden dan jongeren, maar eenmaal werkloos komen ze minder snel 
weer aan de slag. Hoger en middelbaar opgeleiden worden niet alleen minder gauw werkloos 
dan lager opgeleiden, ze zijn daarnaast ook gemiddeld korter werkloos.

Het werkloosheidscijfer is één van de belangrijkste indicatoren van krapte of ruimte op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage geeft echter geen inzicht in de 
onderliggende dynamiek op de arbeidsmarkt. Als het aantal mensen dat werkloos wordt groter 
is dan het aantal werklozen dat er in slaagt om (weer) aan de slag te komen of uitstroomt naar 
inactiviteit neemt het aantal werklozen toe. Een toename in de werkloosheid kan dus zowel 
door ontwikkelingen in de instroom in werkloosheid als door ontwikkelingen in de uitstroom 
worden veroorzaakt. (Baker, 1992, Gomez, 2012). Voor arbeidmarktbeleid gericht op het 
terugdringen van de werkloosheid is dat een wezenlijk verschil.

2. Stromen van en naar 
werkloosheid

In de periode 2004-2011 was de werkloosheid het hoogst in 2005. In dat jaar was 6,5 procent 
van de beroepsbevolking werkloos. Tussen 2005 en 2008 daalde de werkloosheid. Dit komt 
doordat na 2005 sprake was van een daling van de instroom in de werkloosheid. De uitstroom 
vanuit werkloosheid bleef tussen 2005 en 2006 aanvankelijk op peil, maar is na 2006 ook gaan 
dalen.

2.1 Instroom

De instroom in werkloosheid bestaat uit mensen die werkloos worden na baanverlies en uit 
mensen die voorheen niet actief waren op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk maar 
daar niet gelijk in slagen. Vanaf 2005/2006 daalde vooral de instroom vanuit de werkzame 
beroepsbevolking Minder mensen verloren hun baan. De tweede groep, instroom vanuit de 
niet-beroepsbevolking, daalde ook maar veel minder. Vanaf 2005 tot en met 2007 waren de 
meeste nieuwe werklozen dan ook mensen die voorheen niet actief waren op de arbeidsmarkt, 
zoals schoolverlaters en herintreders. In 2008 was het werkloosheidspercentage op het laagste 
niveau.

2.2.3  Privacy-preserving record linkage
De instroom vanuit de niet-beroepsbevolking steeg slechts licht. Na 2008 had het
merendeel van de nieuwe werklozen voorheen een baan. Fluctuaties in de instroom in
werkloosheid werden in de periode 2004-2011 vooral bepaald door de instroom vanuit
werk. De instroom vanuit de niet-beroepsbevolking fluctueerde veel minder met de
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1. Arbeid en sociale zekerheid

1.1 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten
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Arbeid en sociale zekerheid
Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (06)

Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen (2000=100)
2012*  2013*  

Sbi-code febr. maart  april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr.
                
Totaal 01-93 129,6 129,7 130,0 130,0 130,2 130,7 130,9 131,0 131,0 131,0 131,1 131,7 131,8

Cao-sector
Particuliere bedrijven 129,3 129,3 129,5 129,6 129,7 130,3 130,5 130,6 130,7 130,7 130,7 131,4 131,5
Gesubsidieerde sector 130,5 130,4 130,8 130,8 131,2 132,0 132,1 132,1 132,1 132,1 132,2 132,7 132,9
Overheid 130,8 131,0 131,4 131,4 131,4 131,4 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 . .

Bedrijfstak
Landbouw en visserij 01-05 127,1 127,1 127,1 127,1 127,1 127,6 127,6 127,9 127,9 127,9 127,9 128,5 128,5
Industrie 15-37 129,6 129,6 129,9 129,9 130,2 131,1 131,3 131,3 131,4 131,4 131,5 132,2 132,4
Energie- en waterleidingbedrijven 40-41 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,5 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0
Bouwnijverheid 45   133,5 133,5 134,4 134,4 134,5 134,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6 135,7 136,2

Handel 50-52 127,7 127,7 127,8 128,1 128,1 128,5 128,9 128,9 128,9 128,9 128,9 130,2 130,2
Horeca 55 123,3 123,3 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 124,2 124,2 124,2 124,3 124,3
Vervoer en communicatie 60-64 127,0 127,0 127,4 127,6 127,6 127,8 127,8 127,8 127,9 128,0 128,2 129,4 129,4
Financiële instellingen 65-67 132,6 132,6 133,0 133,0 133,3 134,1 134,1 134,1 134,5 134,5 134,5 135,9 135,9
Zakelijke dienstverlening 70-74 128,9 128,9 129,0 129,1 129,1 129,8 129,8 130,0 130,0 130,0 130,0 130,4 130,4

Openbaar bestuur 75   130,0 130,4 131,0 131,0 131,0 131,0 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1 . .
Onderwijs 80   130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 130,3 . . . . . . .
Gezondheids- en welzijnszorg 85   131,2 131,1 131,5 131,6 132,0 132,9 133,1 133,1 133,1 133,1 133,2 133,5 133,7
Cultuur en overige dienstverlening 90-93 130,8 131,0 131,2 131,2 131,3 131,4 131,4 131,4 131,6 131,6 131,6 132,8 132,8

              

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (2000=100)
2012*  2013*  

Sbi-code febr. maart  april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr.
                
Totaal 01-93 129,7 129,7 130,0 130,1 130,2 130,7 130,9 131,0 131,1 131,1 131,1 131,8 131,9
Cao-sector
Particuliere bedrijven      128,9 128,9 129,2 129,3 129,4 129,9 130,1 130,2 130,3 130,3 130,4 131,0 131,2
Gesubsidieerde sector      132,6 132,5 132,9 132,9 133,4 134,2 134,2 134,2 134,3 134,3 134,4 135,1 135,3
Overheid      130,8 131,0 131,4 131,4 131,4 131,4 131,7 131,7 131,7 131,7 131,7 . .

Bedrijfstak
Landbouw en visserij 01-05 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 127,1 127,1 127,4 127,4 127,4 127,4 128,0 128,0
Industrie 15-37 129,5 129,5 129,8 129,8 130,0 131,0 131,2 131,2 131,2 131,2 131,4 132,1 132,3
Energie- en waterleidingbedrijven 40-41 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 130,1 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6
Bouwnijverheid 45   132,6 132,6 133,5 133,5 133,6 133,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,7 134,8 135,3

Handel 50-52 127,3 127,3 127,4 127,6 127,6 128,1 128,4 128,4 128,5 128,5 128,5 129,7 129,7
Horeca 55   123,2 123,2 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2
Vervoer en communicatie 60-64 126,5 126,5 126,8 127,1 127,1 127,3 127,3 127,3 127,3 127,4 127,6 128,9 128,9
Financiële instellingen 65-67 132,5 132,5 132,9 132,9 133,2 134,0 134,0 134,0 134,4 134,4 134,4 135,8 135,8
Zakelijke dienstverlening 70-74 128,5 128,5 128,6 128,7 128,7 129,4 129,4 129,6 129,6 129,6 129,6 129,9 129,9

Openbaar bestuur 75   130,1 130,4 131,1 131,1 131,1 131,1 131,2 131,2 131,2 131,2 131,2 . .
Onderwijs 80   130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 130,2 . . . . . . .
Gezondheids- en welzijnszorg 85   133,8 133,7 134,2 134,2 134,7 135,5 135,7 135,7 135,7 135,7 135,8 136,4 136,6
Cultuur en overige dienstverlening 90-93 130,8 131,0 131,2 131,2 131,3 131,4 131,4 131,4 131,6 131,6 131,6 132,9 132,9
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Verklaring van tekens

	 .	 Gegevens	ontbreken
	 *	 Voorlopig	cijfer
	 **	 Nader	voorlopig	cijfer
	 x	 Geheim
	 –	 Nihil
	 –	 (Indien	voorkomend	tussen	twee	getallen)	tot	en	met	
	 0	(0,0)	 Het	getal	is	kleiner	dan	de	helft	van	de	gekozen	eenheid
	 Niets	(blank)	 Een	cijfer	kan	op	logische	gronden	niet	voorkomen	
	 2013–2014	 2013	tot	en	met	2014
	 2013/2014	 Het	gemiddelde	over	de	jaren	2013	tot	en	met	2014
	 2013/’14	 Oogstjaar,	boekjaar,	schooljaar	enz.,	beginnend	in	2013	en	eindigend	in	2014
	 2011/’12–2013/’14	 Oogstjaar,	boekjaar,	enz.,	2011/’12	tot	en	met	2013/’14
  
	 	 	In	geval	van	afronding	kan	het	voorkomen	dat	het	weergegeven 

totaal	niet	overeenstemt	met	de	som	van	de	getallen.
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