
71% 
van de mensen uit de laagste inkomens
groep ging in 2018 naar de tandarts

21%  
van de Nederlanders 
rookte in 2018

5 700 euro 
gaven Nederlanders in 2017 per persoon 
uit aan zorg, welzijn en kinderopvang

Voor wat er feitelijk gebeurt

Gezondheid &  
Welzijn



Case 2
Geestelijke 
gezondheidszorg 
en arbeids
marktpositie

Maatschappelijke opgave
In Nederland maken meer dan 700 duizend 
personen gebruik van de geestelijke 
gezondheidszorg. Informatie over hun 
arbeidspositie, hun inkomen en hun gebruik 
van sociale voorzieningen laat zien hoe 
zij functioneren op de arbeidsmarkt in 
vergelijking met de rest van de bevolking. 

Onderzoeksvraag
Geef inzicht in hoe de personen met 
geestelijke gezondheidsproblemen het doen 
op de arbeidsmarkt, in vergelijking met de 
rest van de bevolking.

Bekostigd door 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW).

Aanpak
Het CBS koppelt diverse gegevensbestanden 
aan elkaar. Op die manier kunnen we inzicht 
geven in de kenmerken van personen met 
verschillende typen zorggebruik, waaronder 
zorggebruik dat duidt op de aanwezigheid 
van geestelijke gezondheidsproblemen. 

Doorlooptijd
In 2019 voeren we dit onderzoek voor de 
tweede keer uit, na een eerste onderzoek in 
2016.

Wat levert het CBS op?
Het CBS levert een rapportage op en een 
tabellenset.

Maatschappelijke opgave
In Nederland wonen bijna 5 miljoen jongeren 
tot 25 jaar. Het is voor beleidmakers, 
onderzoekers en andere geïnteresseerden 
belangrijk om te weten hoe het gaat met de 
Nederlandse jeugd. 

Onderzoeksvraag
Eenduidige cijfers over de situatie van de 
jeugd beschikbaar stellen. 

Bekostigd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS).

Aanpak
Het CBS gebruikt bestaande rapportages en 
databestanden om de monitor samen te 
stellen, en laat daarmee zien hoe het gaat 
met jeugdigen van 0 tot 25 jaar. De monitor 
bevat zowel cijfers over heel Nederland als 
cijfers op regionaal niveau. Daarbij komen 
de thema's gezin, gezondheid & welzijn, 
onderwijs, veiligheid & justitie en arbeid aan 
bod. 

Doorlooptijd
5 jaar.

Wat levert het CBS op?
Het CBS publiceert op de website  
jeugdmonitor.cbs.nl elk jaar nieuws
berichten rondom het thema jeugd. 
Deze website bevat ook het Jaarrapport 
met de laatste ontwikkelingen over de 
leefsituatie van jongeren en de benchmark 
jeugdhulp. Daarmee zijn jeugdhulp en 
maatschappelijke indicatoren tussen 
gemeenten visueel te vergelijken. Daarnaast 
bestaat ook de Jeugdmonitor StatLine waar 
veel aanvullende cijfers te vinden zijn over 
jongeren binnen verschillende thema’s. 

Maatschappelijke opgave
Het is erg moeilijk om te plannen hoeveel 
medisch geschoolden Nederland in de 
toekomst nodig heeft. Cijfers over de 
dynamiek van de arbeidsmarkt helpen 
beleidmakers dit vraagstuk op te lossen.

Onderzoeksvraag
Breng de in en uitstroom in het register van 
beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(BIG) in kaart voor artsen, psychologen, 

verpleegkundigen en overig medisch 
geschoolden. Maak daarbij het onderscheid 
naar het land waar het diploma is behaald, 
voor de periode 2006–2016.

Bekostigd door
Nivel. Nederlands instituut voor onderzoek 
van de gezondheidszorg.

Aanpak
Het CBS stelt tabellen met jaarcijfers samen 
over medisch geschoolden, en baseert deze 
op registerdata afkomstig van BIG en eigen 
cijfers. De cijfers laten zien hoeveel medisch 
geschoolden de zorg in en uitstromen, en ze 
zijn uitgesplitst naar (BIG)beroep, leeftijd, 
geslacht en binnenlands of buitenlands 
diploma. Daarbij worden de stromen 
onderscheiden naar/van andere baan binnen 
de zorg/buiten de zorg/niet werkzaam.

Doorlooptijd
Doorlooptijd was twee maanden.

Wat levert het CBS op?
Het CBS levert een tabellenset.

Case 3
Arbeidsmarkt
positie van 
medisch 
geschoolden

805 artsen met een buitenlands 
diploma zijn tussen 2006 en 2016 
binnen de zorg van baan gewisseld

Case 1
Landelijke 
Jeugdmonitor  

N n

15,6%  
van de jongeren tussen 2 en 
25 jaar heeft overgewicht

Cc

50% van de 18 tot 75jarigen die behan
deld worden in de geestelijke gezondheidszorg 
heeft werk, ruim een derde heeft een uitkering

Bb

https://jeugdmonitor.cbs.nl/


Maatschappelijke opgave
Leefstijl is van grote invloed op gezondheid. 
Er is dan ook een grote vraag naar gegevens 
over leefstijl. De gegevensverzameling over 
leefstijl was lange tijd versnipperd, waardoor 
er soms overlap was in onderzoeken. 
Inmiddels heeft het CBS het onderzoek naar 
dit fenomeen bij elkaar gebracht.

Onderzoeksvraag
Neem een set kernvragen over leefstijl op 
in de Gezondheidsenquête en rapporteer 
hier jaarlijks over. Verzorg daarnaast de 
steekproeven en uitvoering van aanvullende 

onderzoeken over leefstijl. Voer beide 
opdrachten uit in samenwerking met RIVM en 
kennisinstituten op het gebied van leefstijl.

Bekostigd door 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS).

Aanpak
Het vragenblok over leefstijl, zoals jaarlijks 
opgenomen in de Gezondheidsenquête, is 
uitgebreid in overleg met betrokken partijen. 
Daarnaast voert het CBS elk jaar aanvullende 
onderzoeken uit in samenwerking met 
partners.

Doorlooptijd
Doorlopend. Het CBS rapporteert elk jaar 
nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête. 
De Leefstijlmonitor bestaat sinds 2014.

Wat levert het CBS op?
Het CBS verzorgt publicaties over leefstijl 
en maakt databestanden beschikbaar voor 
microdataonderzoek via Remote Access.

Case 6
Beleidsinformatie 
Jeugd en Veilig 
Thuis

Maatschappelijke opgave
Informatie over jeugdhulp, bescherming 
en reclassering is onmisbaar om beleid op 
te baseren, op landelijk en op decentraal 
niveau. 

Onderzoeksvraag
Breng de verschillen in het gebruik van 
jeugd zorg tussen gemeenten en regio’s in 
beeld, zodat gemeenten zich met elkaar 
kunnen vergelijken en zo van elkaars goede 
ervaringen kunnen leren.

Bekostigd door
Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

Aanpak
Het CBS verzamelt elk half jaar gegevens bij 
alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen in Nederland. Op basis daarvan 
heeft het CBS een toegankelijk dashboard 
ontworpen. Gebruikers van het dashboard 
zijn gemeenteraadsleden, wethouders en be
leidsambtenaren jeugd, zowel bij gemeenten 
als bij het rijk. 

Doorlooptijd
Vier maanden na afloop van elk halfjaar ko
men actuele cijfers beschikbaar over jeugd
zorg. Op het dashboard verschijnen eens per 
jaar nieuwe gegevens.

Wat levert het CBS op? 
Het dashboard is te vinden op 
www.cbs.nl/benchmark-jeugdzorg. Op 
Statline zijn nog meer cijfers te vinden over 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdre
classering.

Maatschappelijke opgave
In Nederland werkt bijna 1 op de 6 mensen 
in de zorg en welzijn. Die branche is 
daarmee de grootste arbeidsmarktsector 
van Nederland. Tegelijkertijd kampt de 
zorgsector met tekorten en neemt de vraag 
naar voldoende opgeleid zorgpersoneel de 
komende jaren naar verwachting alleen maar 
toe. Goede actuele en betrouwbare cijfers 
over de werkgelegenheid en opleidingen in 
deze sector zijn daarom essentieel voor het 
arbeidsmarktbeleid. 

Onderzoeksvraag
Stel kernindicatoren samen over de 
arbeidsmarkt zorg en welzijn en stel deze 
beschikbaar via een datawarehouse. 

Bekostigd door 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.

Aanpak
Het CBS stelt op basis van diverse registraties 
en een werkgevers en werknemerspanel 
cijfermatige informatie samen over 
de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Deze 
informatie wordt als open data gepubliceerd 
op AZW StatLine, AZW Open data StatLine en 
via een interactief dashboard. 

Doorlooptijd
De cijfers worden ieder kwartaal of jaarlijks 
geactualiseerd.

Wat levert het CBS op? 
AZW StatLine, AZW Open data StatLine en een 
interactief dashboard.

Case 4
Leefstijlmonitor

12%  
hoogstopgeleiden rookt,  
90% drinkt alcohol

Case 5
Arbeidsmarkt 
Zorg en Welzijn 

AaN n

4,5 tot 13,6 procent van de 
jongeren ontving in 2017 jeugd
hulp, variërend per gemeente

1 260 000 
mensen zijn werkzaam in 
de sector zorg en welzijn

A a

B b

http://www.cbs.nl/benchmark-jeugdzorg


Voor meer informatie

Neem vrijblijvend contact op om de  
mogelijkheden te bespreken:
 
T  088 570 70 70 
info@cbs.nl
www.cbs.nl

Het CBS
In een samenleving waarin de hoeveelheid informatie explosief 
toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en 
integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van 
Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht 
in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het 
maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming 
en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, 
betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te 
begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels 
uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend 
nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van 
de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen. 

Aanvullende 
statistische diensten
Het CBS beschikt over een schat aan statistische gegevens, die 
grotendeels gratis beschikbaar is op cbs.nl en StatLine. Maar voor 
sommige vragen zijn deze gegevens niet toereikend. In dat geval kunt 
u ons inschakelen. Met het rijke aanbod aan microdata en de expertise 
van het CBS kunt u precies die informatie (laten) samenstellen die 
u nodig hebt. Of het nu gaat om het verzamelen van nieuwe data, 
een rapportage op basis van bestaande microdata of advies bij het 
statistisch onderzoek: Het CBS biedt u hulp bij het beantwoorden van 
uw onderzoeksvraag.
 
Samenwerking op regionaal of lokaal niveau is ook mogelijk in een 
CBS Urban Data Center (CBS UDC). Binnen een UDC bundelen lokale 
overheden en het CBS hun krachten. Onze kennis over onder meer data-
infrastructuur, dataverwerking en privacy komt samen met de regionale 
beleidsvragen. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen 
zo meer inzicht in wat er feitelijk in hun regio gebeurt.
 
Voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS heeft 
uitgevoerd vindt u in dit overzicht.
 
Meer informatie vindt u op www.cbs.nl/asd
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