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Het subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking is de afgelopen twee decennia 
weinig veranderd. Al sinds eind jaren negentig is de overgrote meerderheid van de 
volwassenen naar eigen zeggen gelukkig en tevreden met het leven. Er zijn echter 
wel verschuivingen in welzijn als wordt ingezoomd op bevolkingsgroepen. Het 
verschil in welzijn tussen laag- en hoogopgeleiden is de afgelopen twintig jaar groter 
geworden, terwijl het verschil tussen mensen met een Nederlandse en met een 
niet-westerse achtergrond juist kleiner werd. Toch ervaart die laatste groep ook in 
2018 nog steeds een relatief laag welzijn.

1. Inleiding

Het welzijn van de bevolking komt de laatste jaren steeds vaker aan bod in het 

maatschappelijk debat (CBS, 2019; Schreuder, 2017; VWS, 2018). Er zou, naast objectieve 

indicatoren die weergeven hoe het met een land gesteld is, ook aandacht moeten zijn voor 

hoe mensen hun leven ervaren. Door deze belangstelling voor cijfers over het subjectief 

welzijn van mensen is er ook behoefte aan tijdreeksen die in beeld kunnen brengen hoe 

het welzijn zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Eén van de bekendste theorieën over 

de ontwikkeling van het welzijn van mensen over de tijd is de ‘set point’ theorie (Brickman, 

Coates en Janoff-Bulman, 1978; Lykken, 1999). Deze theorie stelt dat het welzijn van 

mensen na positieve of negatieve levensgebeurtenissen voor korte tijd kan veranderen, 

maar daarna weer teruggaat naar het oude niveau omdat men verwachtingen bijstelt en 

zich aanpast aan de nieuwe situatie. Dit zou betekenen dat er geen langetermijn-

veranderingen van welzijn plaatsvinden. Als levensomstandigheden en -gebeurtenissen er 

niet toe doen, zouden er ook geen verschillen tussen landen moeten bestaan. Deze 

verschillen bestaan echter wel (Veenhoven en Hagerty, 2006) en suggereren dat levens-

omstandigheden wel degelijk van invloed kunnen zijn op ons welzijn. Diener, Diener en 

Diener (1995) bijvoorbeeld tonen aan dat mensenrechten en het welvaartsniveau in een 

land sterke voorspellers zijn van welzijn op nationaal niveau. Daarnaast blijkt uit studies 

dat mensen zich na levensgebeurtenissen inderdaad kunnen aanpassen, maar dat hun 

welzijn niet altijd terugkeert naar het oude niveau (Fujita en Diener, 2005; Lucas et al., 

2003). Deze bevindingen laten zien dat er wel degelijk ontwikkelingen in welzijn op lange 

termijn verwacht mogen worden als de omstandigheden in een land of voor een individu 

veranderen, in tegenstelling tot wat de set point theorie beweert.

Het CBS meet het subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking vanaf 2012 in het 

onderzoek Sociale samenhang & Welzijn (S&W) onder andere middels een vraag over geluk 

en een vraag over de tevredenheid met het leven. Daarvòòr kwamen geluk en tevreden-

heid met het leven sinds halverwege de jaren zeventig aan bod in verschillende 

leefsituatie onderzoeken. Subjectief welzijn omvat volgens de theorie drie aspecten en is te 

beschrijven vanuit een cognitief, affectief en eudemonisch perspectief (OECD, 2013). De 

cognitieve component van welzijn betreft een afweging tussen goede en slechte kanten 

van het leven en wordt gemeten door de tevredenheid met het leven (Diener, Oishi en 

Lucas, 2009). De affectieve component betreft het ervaren van positieve en negatieve 

emoties en gaat bijvoorbeeld om gevoelens van geluk (Diener et al., 2009). De 
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eudemonische component gaat over een leven kunnen leiden dat voldoening geeft en 

heeft pas later aandacht gekregen in de literatuur (Deci en Ryan, 2008). Dit aspect is door 

het CBS voor het eerst in 2016 gemeten middels een vraag over de zinvolheid van het leven 

en wordt daarom in dit artikel over langjarige trends in welzijn buiten beschouwing 

gelaten.

Van 1997 tot 2011 heeft het CBS welzijn gemeten in het Permanent Onderzoek Leefsituatie 

(POLS). Verschillen in de onderzoeksopzet en de vraagstellingen tussen POLS en S&W maken 

de onderzoeksresultaten niet goed vergelijkbaar. Daardoor was het tot nu toe niet mogelijk 

om lange trends voor geluk en tevredenheid met het leven te publiceren. Onlangs heeft 

het CBS de breuk in de uitkomsten van beide onderzoeken gerepareerd. Hierdoor is het nu 

wel mogelijk om de ontwikkelingen in subjectief welzijn vanaf 1997 te laten zien. De 

tijdreeksen zijn niet alleen voor de volwassen bevolking als geheel gemaakt, maar ook 

voor een aantal bevolkingsgroepen, namelijk op basis van geslacht, leeftijd, hoogst 

behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond.

In het vervolg van dit artikel gaat paragraaf 2 eerst in op de methodebreuken in de 

datareeksen van geluk en tevredenheid met het leven. Daarna schetst paragraaf 3 de 

ontwikkelingen in de trends van geluk en tevredenheid met het leven, zowel voor de 

volwassen Nederlandse bevolking in zijn geheel als voor bevolkingsgroepen. Bij de 

ontwikkelingen in welzijn onder bevolkingsgroepen is het de vraag in welke mate deze 

verschuivingen komen door andere veranderingen die in deze periode impact hadden op 

deze groepen. Met de beschikbare data kan niet empirisch worden onderzocht of en in 

welke mate deze veranderingen een rol spelen in de verklaring van de ontwikkelingen in 

welzijn. De gelijktijdige veranderingen die zullen worden besproken, zijn echter 

gerelateerd aan welzijn en worden daarom toch in dit artikel meegenomen. Tot slot volgen 

in paragraaf 4 de conclusies van het onderzoek.

2. Methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens over welzijn uit de onderzoeken 

POLS en S&W voor de jaren 1997 tot en met 2018. In deze periode heeft een aantal 

veranderingen plaatsgevonden in de meting van welzijn, waardoor de cijfers tot nu toe 

niet voor alle jaren vergelijkbaar waren. Hieronder worden de onderzoeksdesigns en de 

vraagstellingen van POLS en S&W kort toegelicht, evenals de veranderingen die daarin 

hebben plaatsgevonden. Details over het tijdreeksmodel dat is gebruikt om voor de 

verschillen in onderzoeksdesign en vraagstellingen te corrigeren zodat langetermijn trends 

in kaart kunnen worden gebracht, worden beschreven in de Technische toelichting.

Metingen van welzijn
 — 1997–2009: POLS is in 1997 gestart om gegevens over de gezondheid, leefstijl en 

leefsituatie van de Nederlandse bevolking in kaart te brengen. Respondenten van 

12 jaar of ouder kregen onder andere vragen over geluk en tevredenheid met het leven 

voorgelegd. De gegevens werden door middel van persoonlijke interviews verzameld.
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 — 2010: in 2010 vond de eerste verandering in de meting van welzijn plaats. In dat jaar 

werd overgestapt van dataverzameling door middel van persoonlijke interviews naar 

een mixed-mode aanpak waarbij respondenten de mogelijkheid kregen om ook via 

internet of telefoon mee te doen aan het onderzoek. Vanwege deze aanpassing in het 

onderzoeksdesign is er een zogenaamd ‘dubbeldraaitraject’ gedaan, waarbij een deel 

van de respondenten volgens de oude methode werd bevraagd, en een deel met de 

nieuwe mixed-mode methode. Daarmee kunnen verschillen in welzijnsbeleving tussen 

de oude en nieuwe methode gekwantificeerd worden. Voor de tijdreeksanalyses is 

gebruik gemaakt van de oude dataverzameling waardoor de breuk mede veroorzaakt 

wordt door de andere manier van data verzamelen. Additionele analyse laat zien 

dat de grootte van de breuken vergelijkbaar is als in 2010 de nieuwe mixed-mode 

dataverzameling gebruikt wordt voor de tijdreeks, de veranderde dataverzameling 

heeft dus geen grote impact op de breuken.

 — 2011: in 2011 is er geen meting van welzijn geweest.

 — 2012–heden: in 2012 is het onderzoek S&W opgestart, waarbij gegevens over welzijn, 

participatie en vertrouwen worden verzameld onder mensen van 15 jaar of ouder. 

De cijfers over welzijn worden alleen vastgesteld voor de bevolking van 18 jaar 

of ouder. Dit nieuwe S&W-onderzoek is opgezet volgens de hierboven beschreven 

mixed-mode aanpak. Toch is er na de designverandering in 2010 voor de tweede 

keer sprake van een verandering in de meting van welzijn: de vraagstellingen over 

geluk en tevredenheid met het leven zijn aangepast. Hieronder komen de oude en 

nieuwe vragen in detail aan bod. Om een vergelijking tussen de antwoorden op beide 

vraagstellingen te kunnen maken, is de steekproef van 2012 in twee willekeurige delen 

verdeeld, waarbij een deel van de respondenten de oude vraagstellingen en een ander 

deel van de respondenten de nieuwe vraagstellingen kregen voorgelegd. Voor de 

tijdreeks is het deel met de nieuwe vraagstellingen gebruikt.

Vraagstellingen
De oorspronkelijke vragen uit POLS naar geluk en tevredenheid met het leven hebben 

beide een antwoordschaal bestaande uit een vijfpuntsschaal met verbale labels; dat houdt 

in dat er vijf antwoordcategorieën zijn gebruikt die met woorden worden omschreven. In 

2012 zijn deze schalen in S&W op basis van aanbevelingen van de OECD (OECD, 2013) 

veranderd in tienpuntsschalen met numerieke labels: respondenten konden vanaf dan op 

een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe gelukkig of tevreden met het leven ze 

waren. Alleen de extreme categorieën (1 en 10) werden met een verbaal label aangeduid. 

Met deze schalen wordt beter aangesloten bij het type schaal dat internationaal 

gebruikelijk is voor het meten van welzijn (Van Beuningen, Van der Houwen en Moonen, 

2014).

De oorspronkelijke vraagstellingen en antwoordcategorieën uit POLS zijn als volgt:

Tevredenheid met het leven

In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?

1. Buitengewoon tevreden

2. Zeer tevreden

3. Tevreden

4. Tamelijk tevreden

5. Niet zo tevreden
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Geluk

In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?

1. Erg gelukkig

2. Gelukkig

3. Niet gelukkig en niet ongelukkig

4. Niet zo gelukkig

5. Ongelukkig

De vernieuwde vraagstellingen en antwoordcategorieën uit S&W zijn als volgt:

Tevredenheid met het leven

Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het 

leven dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.

Geluk

Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig 

mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Een score van 7 of hoger wordt geclassificeerd als ‘gelukkig’ dan wel ‘tevreden met het 

leven’, een score van 5 of 6 als ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ dan wel ‘niet tevreden, niet 

ontevreden’ en een score van 1 tot en met 4 als ‘ongelukkig’ dan wel ‘ontevreden’ (Van 

Beuningen et al., 2014). In de POLS-vraagstellingen zijn de scores 1 en 2 als ‘gelukkig’ 

bestempeld en de scores 1, 2 en 3 als ‘tevreden met het leven’.

3. Resultaten

In 2018 was 86 procent van de volwassenen in Nederland naar eigen zeggen tevreden met 

het leven. Dat aandeel is iets hoger dan in 1997, toen 84 procent tevreden was. Dit 

percentage schommelt de afgelopen twintig jaar tussen de 84 en 86 procent; er is geen 

sprake van een stijgende trend. Het percentage dat gelukkig is, schommelde in deze 

periode tussen 87 en 89 procent. Hoewel het percentage dat tevreden is met het leven 

lager ligt dan het percentage dat zegt gelukkig te zijn, laten de ontwikkelingen over de tijd 

groten deels hetzelfde patroon zien.

Door een hogere werkloosheid en een hogere kans op baanverlies tijdens de 

economische crises in de perioden 2004–2005 en 2008–2013 zou het welzijn in deze 

perioden tijdelijk gedaald kunnen zijn. Werkloosheid is namelijk een bekende oorzaak 

van een lager welzijn (Diener et al., 1999; McKee-Ryan, Song, Wanberg en Kinicki, 2005). 

Er waren echter geen duidelijke dips in het welzijn van de Nederlandse bevolking in deze 

perioden. Daarom kan niet geconcludeerd worden dat de crises een negatieve impact op 

het welzijn van de bevolking in het algemeen hebben gehad.
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Weinig verschil tussen mannen en vrouwen in subjectief welzijn
Mannen en vrouwen verschillen weinig van elkaar op het gebied van subjectief welzijn: 

ze zijn gemiddeld genomen even vaak gelukkig en ook qua tevredenheid met het leven 

verschillen zij in 2018 niet van elkaar. Twintig jaar geleden was het aandeel tevredenen 

nog iets hoger onder vrouwen. Mannen zijn in de loop der jaren echter wat tevredener 

geworden, waardoor er anno 2018 geen verschil in welzijn meer bestaat tussen mannen 

en vrouwen (zie tabellen 1 en 2 in de tabellenbijlage).

Aandeel gelukkigen onder laagopgeleiden gedaald
Hoogopgeleiden zijn vaker tevreden met het leven dan laagopgeleiden. In 2018 gaf 

89 procent van de hoogopgeleiden aan tevreden te zijn, terwijl dat aandeel onder 

laagopgeleiden op 81 procent lag. Middelbaar opgeleiden zaten daar met 86 procent 

tussenin. Twintig jaar geleden was dit patroon ook al zichtbaar, al waren de verschillen 

tussen de drie groepen toen beduidend kleiner: in 1997 was het verschil in tevredenheid 

% van volwassen bevolking

3.1 Subjectief welzijn

Tevreden met het leven Gelukkig

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
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95%-BI tevreden met het leven 95%-BI gelukkig

N.B.   95%-BI is het 95%-betrouwbaarheidsinterval (zie Technische toelichting).

% tevredenen van volwassen bevolking

3.2 Tevredenheid met het leven naar onderwijsniveau
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tussen laag- en hoogopgeleiden afgerond 2 procentpunten. Dat verschil is in 2018 

opgelopen tot 8 procentpunten. Dat het verschil in tevredenheid tussen de onderwijs-

niveaus in de afgelopen decennia groter is geworden, komt vooral doordat het aandeel 

tevredenen onder hoogopgeleiden is gestegen, namelijk van 85 procent 89 procent. Het 

aandeel tevredenen onder laagopgeleiden is in deze periode niet significant veranderd.

De cijfers over geluk voor de verschillende onderwijsgroepen laten een soortgelijk beeld 

zien: de verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden zijn in de loop der jaren groter 

geworden. In 2018 was 83 procent van de laagopgeleiden gelukkig, tegen 92 procent van 

de hoogopgeleiden. Dat is een verschil van 9 procentpunten. In 1997 was dit verschil 

aanzienlijk kleiner, namelijk 4 procentpunten. Het aandeel dat zich gelukkig voelt, is onder 

laagopgeleiden gedaald. In 1997 was nog 87 procent van de laagopgeleiden gelukkig. 

Onder middelbaar en hoogopgeleiden is het aandeel gelukkigen niet veranderd in de 

laatste 20 jaar.

Mogelijke verklaringen voor verschuivingen in welzijn bij onderwijsgroepen
Er blijken in de afgelopen twintig jaar dus verschuivingen in welzijn te hebben plaats-

gevonden bij onderwijsgroepen. Er zijn hiervoor twee mogelijke verklaringen te geven.

Laagopgeleiden waren in 2018 gemiddeld ouder dan in 20031) (CBS Statline, 2019a). 

Bovendien ervoer een kleinere groep laagopgeleiden hun gezondheid als goed of zeer 

goed in 2018 ten opzichte van 2000, terwijl dit aandeel onder hoogopgeleiden stabiel 

bleef (CBS Statline, 2016; 2019b). Het aandeel met overgewicht en obesitas is daarnaast 

sterk toegenomen en is vooral hoog onder ouderen en laagopgeleiden (CBS, 5 april 2016). 

Deze ontwikkelingen kunnen samenhangen met de ontwikkelingen in welzijn bij de 

onderwijsgroepen, aangezien gezondheid een belangrijke voorspeller van welzijn is 

(Van Beuningen en Kloosterman, 2011; Diener et al., 1999).

1) Indien in het artikel kortere tijdsperioden worden genoemd, zijn (vergelijkbare) cijfers over 1997 en/
of 2018 op dit moment helaas niet beschikbaar.

% gelukkigen van volwassen bevolking

3.3 Geluk naar onderwijsniveau
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Daarnaast verliep het herstel van inkomen na de economische crisis vanaf 2013 minder 

voorspoedig in huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner dan in huishoudens 

met een hoogopgeleide hoofdkostwinner (CBS, 7 juni 2018). Ook deze omstandigheden 

kunnen impact hebben op het welzijn, vooral als mensen het idee hebben dat anderen het 

beter krijgen terwijl zij zelf niets merken van het economisch herstel. Het economisch 

herstel ging bij laagopgeleiden niet gepaard met een stijging in welzijn, terwijl dit voor 

hoogopgeleiden wel het geval was.

Tevredenheid met het leven sterkst gestegen onder 25- tot 35-jarigen
Er is geen duidelijk patroon zichtbaar wanneer wordt gekeken naar de tevredenheid met 

het leven onder de verschillende leeftijdsgroepen. Het percentage dat tevreden is met het 

leven, is in de afgelopen twintig jaar het sterkst gestegen onder de 25- tot 35-jarigen, 

namelijk van 79 naar 85 procent. In 1997 was het aandeel tevredenen in deze groep nog 

het laagst van alle leeftijdsgroepen, terwijl er in 2018 geen verschil meer was met andere 

leeftijdsgroepen. Onder de 18- tot 25-jarigen, 45- tot 65-jarigen en de 75-plussers is het 

percentage tevredenen niet significant veranderd ten opzichte van 1997; onder de 35- tot 

45-jarigen en de 65- tot 75-jarigen is het licht gestegen.

Jongeren nu minder vaak gelukkig
Met betrekking tot het geluksgevoel valt bij de leeftijdsgroepen vooral de groep jong-

volwassenen op. Zij geven in 2018 minder vaak aan gelukkig te zijn: in 1997 zei 91 procent 

van de 18- tot 25-jarigen gelukkig te zijn, in 2018 was dit 86 procent. Mensen in de leeftijd 

van 55 tot 65 jaar daarentegen zijn in deze periode juist vaker gelukkig; dit aandeel steeg 

van 84 naar 89 procent.

Door deze ontwikkelingen in geluk zijn de verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen wat 

verschoven. Waar in 1997 de jongere groepen doorgaans wat gelukkiger waren dan de 

oudere groepen, was dat in 2018 niet meer het geval.

% tevredenen

3.4 Tevredenheid met het leven naar leeftijd
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Mogelijke verklaringen voor veranderingen in welzijn bij leeftijdsgroepen
Er kunnen verschillende ontwikkelingen hebben meegespeeld bij de veranderingen in 

welzijn bij leeftijdsgroepen. Zo is het hoogst behaalde onderwijsniveau de laatste jaren 

gestegen in alle leeftijdsgroepen (CBS Statline, 2019a), maar het aandeel hoogopgeleiden 

is vooral gestegen onder 25- tot 45-jarigen. Opvallend is het kleinere aandeel gelukkigen 

in de groep 18- tot 25-jarigen. Dit is de enige leeftijdsgroep waar een daling van het 

aandeel gelukkigen is opgetreden de afgelopen twintig jaar. Er zijn indicaties dat 

toegenomen werk- en prestatiedruk onder jongeren in de afgelopen jaren een rol kunnen 

spelen (Dopmeijer et al., 2018; Stevens et al., 2017).

Onder ouderen zijn verschillende relevante ontwikkelingen te zien in de afgelopen twintig 

jaar. Allereerst nam de arbeidsparticipatie toe, vooral onder 55- tot 75-jarigen (CBS Statline, 

2019c). Mede door de hogere arbeidsdeelname van vooral oudere vrouwen is ook hun 

inkomen en pensioenopbouw in deze periode gestegen (CBS, 1 juli 2019). Ouderen leven 

daarnaast langer in goede gezondheid dan vroeger, al hebben ze tegenwoordig wel 

vaker overgewicht en zijn ze nog steeds minder vaak gezond dan jongeren en de 25- tot 

55-jarigen (CBS, 7 maart 2017).

Al deze factoren – een hoger onderwijsniveau, meer arbeidsdeelname en een daarmee 

samenhangend hoger inkomen en een betere gezondheid – zijn gerelateerd aan een hoger 

welzijn (Van Beuningen en Kloosterman, 2011; Diener et al., 1999), en hangen mogelijk 

samen met de gemeten veranderingen in welzijn bij 55- tot 75-jarigen. Het gemiddelde 

gestandaardiseerde huishoudensinkomen van huishoudens met een hoofdkostwinner van 

75 jaar of ouder is in de periode sinds 2000 minder sterk gestegen dan het gemiddelde 

inkomen in huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 55 en 75 (CBS Statline, 2017; 

2019e). Dat komt vooral doordat vrouwen van 75 jaar en ouder minder (vaak) aanvullend 

pensioen hebben opgebouwd dan jongere vrouwen (CBS, 1 juli 2019). Dit kan deels 

verklaren dat 75-plussers geen stijging in welzijn hebben ervaren.

Niet-westersen nu vaker tevreden met het leven dan voorheen
Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn naar eigen zeggen minder vaak 

tevreden met het leven dan mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond. In 

2018 zei 79 procent van de niet-westersen tevreden te zijn, tegen 87 procent van degenen 
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met een Nederlandse achtergrond; een verschil van 8 procentpunten. Dit verschil is 

beduidend kleiner geworden in de afgelopen twintig jaar: in 1997 bedroeg het nog 

23 procentpunten. Dat dit verschil zoveel kleiner is geworden, komt vooral doordat het 

percentage tevredenen onder personen met een niet-westerse achtergrond relatief sterk 

gestegen is, namelijk van 62 naar 79 procent. Het aandeel tevredenen onder mensen met 

een Nederlandse achtergrond is in deze periode licht gestegen en onder mensen met een 

westerse achtergrond is het aandeel tevredenen stabiel gebleven.

Ook geluk toegenomen onder niet-westersen
Het patroon voor geluk is vergelijkbaar: mensen met een niet-westerse achtergrond zijn 

minder vaak gelukkig dan mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond. Het 

aandeel gelukkigen onder mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond 

is sinds 1997 stabiel gebleven, terwijl het aandeel gelukkigen onder personen met een 

niet-westerse achtergrond is gestegen (zie tabel 2 in de tabellenbijlage). Deze stijging is 

echter minder sterk dan die bij de tevredenheid met het leven: het aandeel gelukkigen 

onder niet-westersen steeg van 73 procent in 1997 naar 80 procent in 2018. Daarmee zijn 

de ontwikkelingen op het gebied van geluk in de afgelopen twintig jaar minder groot dan 

die bij de tevredenheid met het leven.

Mogelijke verklaringen voor toegenomen welzijn niet-westerse migranten
De verhouding tussen eerste- en tweedegeneratiemigranten is veranderd: tussen 1997 en 

2017 is het aandeel van de tweede generatie onder de groep met een niet-westerse 

migratieachtergrond met 9 procentpunten gestegen (CBS Statline, 2018b). Tweede-

generatie migranten hebben vaker betaald werk, een hoger inkomen en zijn gemiddeld 

gezonder dan eerstegeneratiemigranten, en het ligt voor de hand dat dit een verklaring is 

voor het toegenomen welzijn van de groep niet-westerse migranten (CBS, 2018). In de 

periode van 2013 tot en met 2018 zijn tweedegeneratie niet-westerse migranten 

inderdaad vaker gelukkig en tevreden met hun leven dan eerste generatie niet-westerse 

migranten, dit blijkt uit cijfers uit S&W. Tegelijkertijd is de tweede generatie jonger dan de 

eerste generatie, maar de sterke afname in het percentage gelukkigen onder de 18- tot 

% tevredenen van volwassen bevolking

3.6 Tevredenheid met het leven naar migratieachtergrond
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25-jarigen heeft blijkbaar geen of minder invloed op deze groep van wie een deel in deze 

leeftijdscategorie valt.

Verder is het van belang om op te merken dat qua herkomstland de samenstelling van de 

groep met een niet-westerse migratieachtergrond tussen 1997 en 2018 veranderd is (CBS, 

2018). Ten opzichte van 1997 zijn er in 2018 relatief minder personen met een Surinaamse, 

Turkse of Marokkaanse achtergrond, terwijl het percentage met een overige niet-westerse 

achtergrond vooral door de instroom van vluchtelingen sterk is gestegen (CBS Statline, 

2018a). Deze overige niet-westerse groepen waren in de periode van 2013 tot en met 

2018 echter niet vaker of minder vaak gelukkig of tevreden dan de mensen met een 

Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dit suggereert dat de 

ontwikkelingen in welzijn niet door deze veranderingen in samenstelling van de groep zijn 

veroorzaakt.

4. Conclusies

In dit artikel kwamen de ontwikkelingen in het welzijn van de Nederlandse bevolking 

over de laatste twintig jaar aan bod. Over het algemeen zijn deze ontwikkelingen op 

landelijk niveau minimaal. Nederland kent steevast een relatief hoog aandeel dat zegt 

gelukkig of tevreden met het leven te zijn, en daarmee scoort Nederland ook hoog ten 

opzichte van andere landen (Veenhoven, 2019). Er is weinig stijging van welzijn mogelijk: 

veel mensen in Nederland hebben al een hoog welzijn en hierdoor is sprake van een 

‘plafondeffect’, omdat zij al (bijna) de maximale score geven.

In specifieke bevolkingsgroepen zijn er wel ontwikkelingen in welzijn zichtbaar. Het 

verschil in welzijn tussen onderwijsgroepen is voor zowel geluk als tevredenheid met het 

leven groter geworden tussen 1997 en 2018. Hieraan liggen uiteenlopende ontwikkelingen 

ten grondslag: vooral laagopgeleiden zijn in 2018 minder vaak gelukkig dan twintig jaar 

geleden, terwijl met name de hoogopgeleiden vaker tevreden zijn dan vroeger. Binnen 

leeftijdsgroepen bestaan er ook ontwikkelingen in welzijn tussen 1997 en 2018, maar deze 

zijn niet voor alle groepen gelijk. Het meest opvallend is dat jongeren van 18 tot 25 jaar 

tegenwoordig minder vaak gelukkig zijn dan vroeger.

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een inhaalslag in welzijn 

gemaakt: hoewel zij tegenwoordig nog steeds minder welzijn ervaren dan mensen met 

een Nederlandse of westerse achtergrond, is het verschil met deze groepen in de 

afgelopen twintig jaar veel kleiner geworden. Dit geldt zowel voor de tevredenheid met 

het leven als – weliswaar in iets minder mate – voor geluk. De verschillen tussen mannen 

en vrouwen in welzijn zijn klein en laten in de afgelopen decennia geen duidelijke 

ontwikkeling zien.

In dit onderzoek is niet gevraagd naar de redenen voor het geluks- of tevredenheidsgevoel. 

Ook zijn mensen niet in de tijd gevolgd. Daardoor is het niet mogelijk om de gevonden 

ontwikkelingen in welzijn bij de verschillende bevolkingsgroepen op basis van de 
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onderzoeksgegevens te verklaren. Wel kunnen mogelijke verklaringen hiervoor worden 

aangedragen vanuit ontwikkelingen in de leefsituatie en achtergrondkenmerken van 

mensen. Zo is bekend dat het welzijn van mensen in sterke mate samenhangt met hun 

gezondheid, opleidingsniveau, het hebben van betaald werk en daarmee samenhangend 

inkomen, en het hebben van een partner (Van Beuningen en Kloosterman, 2011; CBS, 

19 maart 2016). Op deze gebieden zijn er tijdens de afgelopen twintig jaar ontwikkelingen 

geweest die kunnen samenhangen met de ontwikkelingen in welzijn.

Technische toelichting

Gegevensbronnen
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en 

Sociale samenhang en Welzijn (S&W).

POLS
Het doel van het onderzoek is het doorlopend verzamelen van hoogwaardige en coherente 

gegevens over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. De vragen over geluk en 

tevredenheid werden gesteld aan personen in particuliere huishoudens van 12 jaar of 

ouder. Voor dit artikel zijn personen van 18 jaar of ouder geselecteerd.

Het onderzoek werd uitgevoerd middels persoonlijke interviews bij mensen thuis (CAPI 

– Computer Assisted Personal Interviewing). Ter correctie van verschillen tussen de samen-

stelling van de steekproef en de totale bevolking is jaarlijks een wegingsfactor toegepast, 

gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, 

huishoudgrootte en enquêtemaand.

S&W
Het onderzoek bevat onderwerpen gerelateerd aan sociale samenhang en welzijn. Bij 

sociale samenhang gaat het bijvoorbeeld om de sociale, maatschappelijke en politieke 

participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in 

instellingen. Bij welzijn gaat het om geluk en de tevredenheid met het leven en 

verschillende aspecten van de leefsituatie. Personen van 15 jaar en ouder in particuliere 

huishoudens in Nederland zijn bevraagd. De vragen over politieke participatie zijn aan 

personen van 18 jaar en ouder gesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ‘mixed-

mode-design’: steekproefpersonen worden eerst in een brief gevraagd om via internet 

deel te nemen (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden 

telefonisch opnieuw benaderd (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Is er 

geen telefoonnummer bekend, dan worden zij door een interviewer persoonlijk benaderd 

(CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing). De steekproefomvang bedraagt jaarlijks 

circa 7 500 personen. Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de 

totale bevolking wordt een correctie toegepast met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd 

op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, 

landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en enquêtemaand.
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Tijdreeksmodel
De correcties voor de breuken in de welzijntrends zijn berekend met behulp van tijdreeks-

analyses. Hierbij wordt een model gebruikt om een reeks over de tijd te beschrijven. Het 

model bestaat in dit geval uit een trendcomponent, een regressie component en een 

storingsterm. De trendcomponent beschrijft de ontwikkeling over de tijd, de regressie-

component neemt verklarende variabelen mee als die er zijn, en de storingsterm bevat de 

steekproefruis. In dit geval bevat de regressiecomponent een interventievariabele 

waarmee de perioden waarin sprake is van een breuk worden aangeduid. Deze variabele 

heeft de vorm van een dummyvariabele en heeft de waarde ‘0’ voor alle waarnemingen 

tot en met 2010 (oude methode) en waarde ‘1’ voor alle waarnemingen vanaf 2012 

(nieuwe methode). De coëfficiënt die het model schat voor deze variabele geeft de grootte 

van de breuk weer en kan worden gebruikt om de correctie te berekenen die nodig is om 

de breuk te repareren. Daarbij worden beide wijzigingen – van 2010 en 2012 – dus als één 

breuk gemodelleerd. Daarnaast is met het model een schatting gemaakt voor geluk en 

tevredenheid in 2011, omdat er in dat jaar geen waarneming is geweest. Zie Willems 

(2019) voor een meer gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde methode.

Betrouwbaarheidsintervallen
In de lijndiagrammen worden middels kleurvlakken ook betrouwbaarheidsintervallen 

gegeven met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Dit betekent dat bij herhaald 

uitvoeren van het onderzoek het werkelijke percentage in 95 van de 100 steekproeven zal 

liggen tussen de grenzen van de intervallen weergegeven rondom de percentages.

In 2011 heeft geen dataverzameling plaatsgevonden. Daarom zijn er voor dit jaar geen 

betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar. De schatting voor 2011 is gemaakt met behulp 

van het model voor tijdreeksanalyse.
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Tabellenbijlage
1. Aandeel dat tevreden is met het leven naar achtergrondkenmerken, 1997–2018

 

’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 1) ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18
 

 

% van 18 jaar of ouder

 

Totaal 84 ,1 85 ,4 84 ,8 85 ,8 85 ,9 84 ,4 84 ,5 84 ,3 83 ,9 84 ,4 84 ,9 85 ,8 85 ,1 83 ,8 84 ,7 85 ,1 83 ,6 84 ,6 83 ,9 85 ,2 85 ,4 85 ,7

Geslacht
Man 82 ,6 83 ,9 83 ,1 84 ,4 84 ,8 83 ,3 83 ,2 82 ,9 82 ,1 83 ,2 83 ,4 84 ,4 83 ,9 82 ,8 83 ,8 85 ,8 82 ,1 84 ,2 83 ,4 85 ,6 86 ,5 85 ,1

Vrouw 84 ,7 86 ,0 85 ,5 86 ,3 86 ,1 84 ,6 84 ,9 84 ,7 84 ,7 84 ,7 85 ,5 86 ,3 85 ,4 83 ,9 84 ,9 84 ,3 85 ,0 85 ,0 84 ,5 84 ,8 84 ,4 86 ,3

Leeftijd
18 tot 25 jaar 84 ,8 84 ,9 84 ,6 85 ,5 85 ,7 81 ,4 84 ,6 84 ,1 82 ,8 85 ,0 87 ,2 86 ,5 84 ,6 84 ,7 85 ,0 85 ,8 85 ,6 82 ,6 86 ,2 85 ,5 85 ,3 83 ,8

25 tot 35 jaar 79 ,1 81 ,0 79 ,4 81 ,0 80 ,6 79 ,6 80 ,0 79 ,0 78 ,4 78 ,9 79 ,4 81 ,5 80 ,5 80 ,5 81 ,5 82 ,6 81 ,1 84 ,5 83 ,2 86 ,7 85 ,9 85 ,2

35 tot 45 jaar 83 ,5 84 ,8 84 ,3 85 ,3 84 ,9 83 ,2 83 ,8 83 ,5 84 ,0 83 ,8 83 ,9 83 ,9 84 ,1 81 ,5 83 ,6 84 ,1 82 ,9 84 ,9 83 ,4 84 ,5 86 ,8 86 ,6

45 tot 55 jaar 83 ,8 85 ,2 84 ,3 85 ,0 85 ,0 84 ,5 83 ,7 82 ,7 81 ,9 83 ,3 83 ,4 85 ,1 83 ,0 83 ,5 83 ,3 84 ,8 81 ,7 83 ,3 81 ,8 84 ,0 84 ,7 84 ,4

55 tot 65 jaar 84 ,7 86 ,3 85 ,8 87 ,7 88 ,1 86 ,5 86 ,1 85 ,8 84 ,4 84 ,3 86 ,8 87 ,3 87 ,7 83 ,9 85 ,7 85 ,8 84 ,7 84 ,6 82 ,8 84 ,1 83 ,1 86 ,5

65 tot 75 jaar 84 ,4 85 ,7 86 ,0 85 ,8 86 ,8 87 ,1 85 ,0 85 ,7 88 ,4 86 ,7 85 ,9 87 ,4 87 ,5 86 ,3 87 ,6 87 ,8 86 ,8 88 ,1 88 ,4 88 ,4 88 ,9 87 ,5

75 jaar of ouder 83 ,4 84 ,3 84 ,8 85 ,9 86 ,7 83 ,7 84 ,0 87 ,0 84 ,6 87 ,5 84 ,7 86 ,7 85 ,7 83 ,7 85 ,1 85 ,9 84 ,2 84 ,4 83 ,6 83 ,0 82 ,9 86 ,2

Onderwijsniveau
Laag 82 ,4 83 ,5 82 ,6 84 ,0 84 ,4 81 ,4 81 ,1 80 ,4 80 ,3 80 ,6 81 ,3 82 ,6 81 ,6 81 ,1 81 ,4 82 ,0 80 ,2 80 ,6 80 ,0 81 ,4 81 ,3 81 ,4

Middelbaar 84 ,1 85 ,6 85 ,3 85 ,9 85 ,8 85 ,0 84 ,5 83 ,8 83 ,2 83 ,8 84 ,4 85 ,6 83 ,8 83 ,0 83 ,8 84 ,4 82 ,7 84 ,8 84 ,3 85 ,1 85 ,3 85 ,9

Hoog 84 ,7 86 ,6 85 ,3 86 ,3 86 ,5 86 ,5 87 ,1 86 ,3 87 ,6 88 ,0 87 ,9 87 ,9 88 ,4 86 ,2 88 ,3 89 ,7 88 ,9 88 ,7 87 ,7 89 ,6 89 ,6 89 ,2

Migratieachtergrond
Nederlands 85 ,5 86 ,5 86 ,1 87 ,0 87 ,5 85 ,9 86 ,0 85 ,9 85 ,4 86 ,2 86 ,1 87 ,1 86 ,8 85 ,6 86 ,4 87 ,0 85 ,5 86 ,5 86 ,0 86 ,6 86 ,8 86 ,8

Westers 83 ,4 85 ,9 85 ,0 85 ,5 84 ,8 84 ,2 84 ,0 84 ,1 84 ,2 83 ,6 83 ,1 84 ,3 83 ,0 81 ,9 83 ,1 84 ,1 83 ,1 80 ,4 83 ,2 83 ,4 85 ,2 84 ,7

Niet-westers 62 ,3 68 ,7 64 ,5 69 ,1 66 ,6 64 ,8 66 ,4 64 ,4 64 ,9 64 ,4 72 ,8 73 ,2 68 ,1 69 ,5 70 ,7 72 ,0 68 ,8 74 ,5 69 ,2 76 ,4 75 ,7 79 ,1

Standaardfout (%)

 

Totaal 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4

Geslacht
Man 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Vrouw 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Leeftijd
18 tot 25 jaar 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,8 0 ,7 0 ,7 1 ,1 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1 ,1 1 ,7 1 ,7 1 ,3 1 ,3 1 ,2 1 ,3 1 ,3 1 ,3

25 tot 35 jaar 0 ,4 0 ,2 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,9 1 ,0 0 ,9 1 ,0 1 ,5 1 ,6 1 ,2 1 ,1 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1 ,0

35 tot 45 jaar 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,8 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1 ,5 1 ,4 1 ,1 1 ,0 1 ,1 1 ,1 1 ,0 1 ,0

45 tot 55 jaar 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 1 ,0 1 ,0 1 ,0 0 ,9 1 ,0 1 ,5 1 ,4 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

55 tot 65 jaar 0 ,6 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,0 0 ,9 0 ,9 1 ,6 1 ,4 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,0

65 tot 75 jaar 0 ,7 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,8 0 ,8 1 ,1 1 ,2 1 ,3 1 ,2 1 ,2 1 ,8 1 ,5 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,0 1 ,0 1 ,1

75 jaar of ouder 0 ,9 0 ,5 0 ,7 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,5 1 ,4 1 ,6 1 ,5 1 ,5 2 ,4 2 ,0 1 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 ,3

Onderwijsniveau
Laag 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,8 1 ,1 1 ,2 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9

Middelbaar 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,6 0 ,7 1 ,0 0 ,9 0 ,7 0 ,6 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,6

Hoog 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,6 1 ,1 1 ,0 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,6 0 ,6

Migratieachtergrond
Nederlands 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,5

Westers 0 ,8 0 ,4 0 ,6 0 ,7 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1 ,4 1 ,4 1 ,6 1 ,5 1 ,6 2 ,2 1 ,9 1 ,4 1 ,5 1 ,4 1 ,4 1 ,3 1 ,3

Niet-westers 1 ,3 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 2 ,0 2 ,0 1 ,9 1 ,7 1 ,9 2 ,5 2 ,2 1 ,7 1 ,6 1 ,7 1 ,5 1 ,5 1 ,4
  

1) In 2011 heeft geen waarneming plaatsgevonden. Het aandeel tevredenen is op basis van het tijdreeksmodel (zie Technische toelichting)  
geschat, hierbij kan geen standaardfout worden berekend.
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2. Aandeel dat gelukkig is naar achtergrondkenmerken, 1997–2018
 

’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 1) ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18
 

 

% van 18 jaar of ouder

 

Totaal 88 ,2 89 ,0 88 ,4 89 ,1 89 ,3 88 ,0 87 ,8 87 ,8 87 ,4 88 ,8 88 ,2 88 ,7 89 ,0 87 ,7 88 ,1 89 ,0 87 ,5 87 ,9 87 ,4 88 ,3 87 ,5 87 ,7

Geslacht

Man 88 ,1 88 ,7 88 ,3 88 ,9 89 ,0 88 ,2 87 ,2 87 ,7 86 ,8 89 ,2 87 ,9 87 ,5 89 ,2 88 ,2 87 ,9 89 ,4 86 ,4 87 ,9 87 ,0 88 ,1 88 ,0 87 ,2

Vrouw 88 ,4 89 ,3 88 ,5 89 ,1 89 ,5 87 ,7 88 ,3 88 ,0 88 ,1 88 ,4 88 ,6 89 ,9 88 ,9 87 ,1 88 ,2 88 ,6 88 ,6 88 ,0 87 ,8 88 ,5 86 ,9 88 ,2

Leeftijd

18 tot 25 jaar 91 ,1 90 ,9 89 ,8 90 ,8 90 ,9 88 ,7 90 ,7 90 ,6 87 ,6 90 ,5 89 ,8 91 ,4 90 ,0 88 ,8 89 ,4 90 ,4 90 ,0 89 ,6 88 ,7 88 ,5 87 ,5 85 ,8

25 tot 35 jaar 88 ,5 89 ,6 88 ,3 89 ,6 89 ,3 87 ,8 87 ,7 87 ,2 88 ,0 89 ,5 87 ,6 90 ,2 88 ,3 89 ,9 88 ,5 89 ,9 86 ,2 89 ,7 87 ,7 88 ,4 88 ,3 88 ,0

35 tot 45 jaar 90 ,5 90 ,9 90 ,1 90 ,2 90 ,3 88 ,7 89 ,6 89 ,3 89 ,4 89 ,9 90 ,4 88 ,5 90 ,1 89 ,0 89 ,0 88 ,9 87 ,7 89 ,8 87 ,3 89 ,3 88 ,9 89 ,1

45 tot 55 jaar 88 ,1 88 ,8 88 ,2 88 ,5 89 ,0 88 ,2 86 ,5 87 ,1 86 ,7 87 ,4 86 ,7 87 ,9 88 ,7 87 ,5 87 ,1 88 ,2 86 ,5 84 ,9 87 ,2 87 ,4 86 ,4 87 ,4

55 tot 65 jaar 84 ,2 85 ,6 85 ,4 86 ,3 86 ,4 86 ,9 85 ,5 85 ,6 84 ,3 86 ,0 86 ,7 85 ,8 88 ,2 85 ,2 86 ,7 87 ,6 87 ,1 86 ,7 85 ,7 88 ,6 86 ,5 88 ,5

65 tot 75 jaar 85 ,0 86 ,4 87 ,2 88 ,0 88 ,8 88 ,3 88 ,6 87 ,3 90 ,3 89 ,3 88 ,6 90 ,9 90 ,2 88 ,4 89 ,9 91 ,4 89 ,5 89 ,1 89 ,4 90 ,7 90 ,2 88 ,2

75 jaar of ouder 85 ,7 87 ,1 87 ,0 87 ,5 89 ,1 85 ,0 83 ,8 87 ,8 84 ,7 90 ,0 88 ,5 88 ,7 88 ,2 84 ,0 86 ,7 86 ,7 86 ,8 86 ,5 86 ,0 84 ,0 83 ,4 86 ,1

Onderwijsniveau

Laag 87 ,2 88 ,1 87 ,4 88 ,1 88 ,2 85 ,6 85 ,5 84 ,5 85 ,4 86 ,4 85 ,8 86 ,5 86 ,6 84 ,4 84 ,7 86 ,5 84 ,2 83 ,4 82 ,2 84 ,5 83 ,2 82 ,8

Middelbaar 89 ,2 89 ,9 89 ,2 89 ,9 89 ,7 89 ,0 89 ,0 88 ,0 88 ,5 89 ,0 88 ,1 89 ,1 88 ,6 89 ,3 88 ,3 89 ,2 87 ,2 88 ,2 88 ,1 88 ,0 87 ,4 88 ,0

Hoog 90 ,7 91 ,5 90 ,9 91 ,2 92 ,0 91 ,5 90 ,2 90 ,5 90 ,4 92 ,9 92 ,3 91 ,5 93 ,0 90 ,4 91 ,8 91 ,9 92 ,1 92 ,2 91 ,7 92 ,8 91 ,6 91 ,8

Migratieachtergrond

Nederlands 89 ,1 89 ,6 89 ,3 89 ,8 90 ,4 89 ,1 89 ,1 89 ,1 88 ,9 89 ,7 89 ,5 89 ,9 89 ,9 89 ,1 89 ,4 90 ,5 89 ,1 89 ,3 89 ,2 89 ,5 88 ,8 89 ,0

Westers 86 ,2 89 ,8 89 ,3 89 ,3 88 ,7 88 ,7 85 ,9 88 ,8 85 ,8 89 ,2 86 ,8 87 ,6 90 ,1 87 ,3 87 ,7 89 ,4 88 ,6 85 ,0 85 ,9 87 ,2 88 ,5 86 ,5

Niet-westers 73 ,2 76 ,1 71 ,6 75 ,5 73 ,9 70 ,9 71 ,0 70 ,7 70 ,5 77 ,0 73 ,8 75 ,8 77 ,4 75 ,5 76 ,1 77 ,8 74 ,2 80 ,6 74 ,9 80 ,6 76 ,7 80 ,3

Standaardfout (%)

 

Totaal 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4

Geslacht

Man 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,6

Vrouw 0 ,3 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,9 0 ,7 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,6 0 ,5

Leeftijd

18 tot 25 jaar 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,6 1 ,1 1 ,0 1 ,1 0 ,9 1 ,0 1 ,6 1 ,5 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,2 1 ,2

25 tot 35 jaar 0 ,4 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0 ,8 0 ,9 1 ,2 1 ,2 1 ,1 0 ,9 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

35 tot 45 jaar 0 ,4 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0 ,8 1 ,3 1 ,2 1 ,0 0 ,9 1 ,0 0 ,9 0 ,9 0 ,9

45 tot 55 jaar 0 ,5 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,9 0 ,9 1 ,0 0 ,9 0 ,9 1 ,4 1 ,2 0 ,9 1 ,0 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9

55 tot 65 jaar 0 ,6 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 0 ,9 1 ,5 1 ,4 1 ,0 1 ,0 1 ,0 0 ,9 1 ,0 0 ,9

65 tot 75 jaar 0 ,7 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,9 1 ,2 1 ,3 1 ,4 1 ,2 1 ,2 2 ,0 1 ,3 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

75 jaar of ouder 1 ,0 0 ,6 0 ,8 0 ,8 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,8 1 ,6 1 ,7 1 ,7 1 ,7 2 ,7 2 ,0 1 ,4 1 ,3 1 ,4 1 ,5 1 ,4 1 ,3

Onderwijsniveau

Laag 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 ,7 0 ,8 1 ,2 1 ,0 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0 ,8 0 ,9 0 ,9

Middelbaar 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,9 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Hoog 0 ,4 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,7 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 1 ,0 0 ,9 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Migratieachtergrond

Nederlands 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4

Westers 0 ,8 0 ,4 0 ,6 0 ,6 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1 ,4 1 ,3 1 ,5 1 ,5 1 ,4 2 ,1 1 ,6 1 ,2 1 ,3 1 ,3 1 ,2 1 ,2 1 ,2

Niet-westers 1 ,3 0 ,7 1 ,0 1 ,0 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 2 ,0 1 ,8 2 ,0 1 ,9 1 ,9 2 ,5 2 ,0 1 ,6 1 ,4 1 ,6 1 ,4 1 ,5 1 ,4
  

1) In 2011 heeft geen waarneming plaatsgevonden. Het aandeel gelukkigen is op basis van het tijdreeksmodel (zie Technische toelichting)  
geschat, hierbij kan geen standaardfout worden berekend.



CBS | Statistische Trends | 2019 19

Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2018–2019 2018 tot en met 2019

 2018/2019 Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019

 2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019

 2016/’17–2018/’19 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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