
1592653589793238462643383279502884107169399375105820974944592307812381194628374510264526371
923846273194273812373423628629899862803482534211706798214808651328230664709884460955058223
127184510294627143376271427109736278113693815427535940812848111745028410270193852110555964462
2948954930381964428810293647381551239146101528374100923472512957637726665933446128475648233
7867831652712089159265358979323846264338327950288410716939937510582097494459230781238119462
3745102645263719238462731942738123734236286298998628034825342117067982148086513282306647098
84460955058223127184510294627143376271427109736278113693815427535940812848111745028410270193
8521105559644622948954930381964428810293647381551239146101528374100923472512957637726665933
4461284756482337867831652712089159265358979323846264338327950288410716939937510582097494459
2307812381194628374510264526371923846273194273812373423628629899862803482534211706798214808
65132823066470988446095505822312718451029462714337627142710973627811369381542753594081284811
17450284102701938521105596446229489549303819644288102936473815512391461015283741009234725129
5763772666593344612847564823378678316527120891592653589793238462643383279502884107169399375
1058209749445923078123811946283745102645263719238462731942738123734236286298998628034825342
11706798214808651328230664709884460955058223127184510294627143376271427109736278113693815427
53594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288102936473815512391461015283
7410092347251295763772666593344612847564823378678316527120891592653589793238462643383279502
8841071693993751058209749445923078123811946283745102645263719238462731942738123734236286298
9986280348253421170679821480865132823066470988446095505822312718451029462714337627142710973
62781136938154253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288102936473815
51239146101528374100923472512957637726665933446128475648233786783165271208915926535897932384
6264338327950288410716939937510582097494459230781238119462837451026452637192384627319427381
237342362862989986280348253421170679821480865132823066470988446095505822312718451029462714
33762714271097362781136938154275359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964
42881029364738155123914610152837410092347251295763772666593344612847564823378678316527120891
5926535897932384626433832795028841071693993751058209749445923078123811946283745102645263719
238462731942738123734236286298998628034825342117067982148086513282306647098844609550582231
271845102946271433762714271097362781136938154275359408128481117450284102701938521105559644622
9489549303819644288102936473815512391461015283741009234725129576377266659334461284756482337
8678316527120891592653589793238462643383279502884107169399375105820974944592307812381194628
3745102645263719238462731942738123734236286298998628034825342117067982148086513282306647098
84460955058223127184510294627143376271427109736278113693815427535940812848111745028410270193
8521105559644622948954930381964428810293647381551239146101528374100923472512957637726665933
4461284756482337867831652712089159265358979323846264338327950288410716939937510582097494459
2307812381194623745102645263719238462731942738123734236286298998628034825342117067982148086
51328230664709884460955058223127184510294627143376271427109736278113693815427535940812848111
74502841027019385211055596446229489549303819644288102936473815512391461015283741009234725129
5763772666593344612847564823378678316527120891592653589793238462643383279502884107169399375
1058209749445923078123811946283745102645263719238462731942738123734236286298998628034825342
11706798214808651328230664709884460955058223127184510294627143376271427109736278113693815427
53594081284811174502841027019385211055964462294895493038196442881029364738155123914610152837
4100923472512957637726665933446128475648233786783165271208915926535897932384626433832795028
8410716939937510582097494459230781238119462837451026452637192384627319427381237342362862989
9862803482534211706798214808651328230664709884460955058223127184510294627143376271427109736
278113693815427535940812848111745028410270193852110555964462294895493

december 2022

Werkplan 2023

Terugblik 2022 Speerpunten 2023



 

CENTRAAL PLANBUREAU – Werkplan 2023  Pagina 2 van 9 

Voorwoord  
Het afgelopen jaar was wederom veelbewogen. Aan het begin van 2022 zat Nederland nog in lockdown 
vanwege de coronapandemie, die vervolgens meer naar de achtergrond is verdwenen. In plaats daarvan 
werden we geconfronteerd met een afschuwelijke oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende 
energiecrisis. Het was een jaar waarin we als Centraal Planbureau naast de ramingen in maart en 
augustus/september ook het coalitieakkoord hebben doorgerekend. We deden onderzoeken naar de 
mogelijkheid van huishoudens om de kosten van levensonderhoud te betalen en naar de herverdeling van 
lasten door de overheid. In de macro-economische verkenning werd, naast de koopkrachtcijfers, voor de 
eerste keer ook een armoederaming gepresenteerd. Verder brachten we in kaart hoe economisch afhankelijk 
Nederland is van Rusland/Oekraïne en van China, brachten we publicaties uit over brede welvaart en hebben 
we een denkkader voor de ontwikkeling van de langetermijnzorgkosten geformuleerd. En nog heel veel meer..  
 
Na het verplichte thuiswerken galmt de bevlogenheid van collega’s weer door de kantoorgangen. Er wordt 
levendig gediscussieerd, gelachen en bovenal hard gewerkt. Dat harde werk gaat in 2023 onverminderd door.  
Zo zullen er naast de eigen onderzoeken de gebruikelijke en toch altijd verrassende ad-hocverzoeken komen 
en liggen er grote vragen op het gebied van (onder andere) ongelijkheid en klimaat. Daarnaast vernieuwen we 
onze modellen en werken we aan de kwaliteit van onze IT. En we blijven ook volop inzetten op het 
moderniseren van het personeelsbeleid.   
 
We legden in 2022 onze wetenschappelijke ambities voor de komende jaren vast in een 
meerjarenonderzoeksplan, dat voortkomt uit een traject waarin ieder programma een eigen position paper 
had. Verder zijn de ramingen in een nieuw jasje gestoken, zodat meer aandacht is voor (en transparantie over) 
de achtergrond en duiding van onze cijfers.  
 
Een externe visitatiecommissie evalueerde dit jaar het bureau. Naast lof (zeer goed voor de kwaliteit van het 
toegepaste wetenschappelijk onderzoek, zeer goed voor toekomstbestendigheid en excellent voor 
maatschappelijke relevantie) is er ruimte voor verbetering. Een van de aanbevelingen is om duidelijke(r) 
keuzes te maken in wat er wel en wat er niet gedaan wordt en expliciet uitleggen hoe we tot onze inzichten 
komen. Dit helpt om de werkdruk beheersbaar te houden en in de buitenwereld heldere verwachtingen te 
scheppen. Dit proces is al aan de gang sinds de vorige evaluatie en zelfevaluatie, waarin dit ook een 
aandachtspunt was.   
 
Het jaar 2023 wordt het jaar van de interactie en de samenwerking. Hoe kunnen we nog beter bijdragen aan 
debatten over economische en maatschappelijke vraagstukken, hoe gaan we in gesprek en zoeken we de 
samenwerking en verbinding op met collega-instituten, wetenschap en beleid? Dat is een forse uitdaging 
omdat we ook als CPB merken dat de polarisatie in het maatschappelijke debat en in de samenleving 
toeneemt. We moeten het vertrouwen in onze kennis en kunde blijven verdienen. Zoals de visitatiecommissie 
al onder woorden bracht: hoe minder voorspelbaar de toekomst, hoe belangrijker het wordt om met 
ramingen en analyses de toekomst beleidsmatig tenminste enigszins voorzienbaar te helpen maken.   
 
Pieter Hasekamp 
Directeur Centraal Planbureau 
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1 Terugblik  
Vorig jaar verschenen er 106 publicaties, waarvan 42 columns  (t/m 14 november 2022), zie onderstaande 
infographic. Hieronder wordt een aantal in het oog springende publicaties uitgelicht.  
 

 
 
Doorrekening coalitieakkoord 
De analyse van de economische en budgettaire effecten van het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie is gepubliceerd op 11 januari 2022. In een maand tijd heeft het CPB 235 maatregelen 
doorgerekend. De doorrekening kon traditiegetrouw op grote belangstelling rekenen en is na de ramingen de 
meest bekeken publicatie op onze website. In de media ging de meeste aandacht uit naar de oplopende lasten 
voor toekomstige generaties. Daarnaast is op verzoek van PvdA en GroenLinks een analyse gepubliceerd van 
wijzigingsvoorstellen op het coalitieakkoord. 
 
Ramingen, doorrekeningen stresstest en inflatiescenario’s 
In maart (CEP), augustus (cMEV) en op Prinsjesdag (MEV) zijn ramingen uitgebracht. Voor het eerst heeft het 
CPB een raming van de armoedeontwikkeling opgenomen in de cMEV en MEV. Dit past in het streven meer 
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indicatoren van brede welvaart op te nemen in de begrotingscyclus. De armoede-indicator laat zien hoeveel 
mensen een inkomen hebben onder het benodigde budget om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen.  
 
Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën in juni een doorrekening gemaakt van het 
Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan.  
 
Op verzoek van de Tweede Kamer is in de MEV een nieuwe stresstest ‘Kosten van levensonderhoud’ 
opgenomen. In juni publiceerde het CPB deze stresstest voor het eerst, om in kaart te brengen hoeveel 
huishoudens problemen kunnen krijgen om hun vaste en noodzakelijke lasten te betalen als gevolg van de 
stijgende energieprijzen. 
 
In september is op verzoek van PvdA en GroenLinks een tegenbegroting doorgerekend. 
 
De ruimte die is ontstaan door het schrappen van de december- en juniramingen is onder meer benut om in 
juni inflatiescenario’s te publiceren. In december zal een economische en budgettaire doorrekening 
verschijnen op basis van recente macro-economische inzichten, aan de hand van verschillende scenario’s.  
 
Inkomensongelijkheid en herverdeling 
In maart verscheen de publicatie ‘Ongelijkheid en herverdeling’. Uit het CPB-onderzoek blijkt dat de 
allersterkste schouders relatief gezien niet de zwaarste lasten dragen en dat herverdeling in ons land vooral 
plaatsvindt via overheidsuitgaven. De publicatie deed veel stof opwaaien, zowel in de politieke arena als in de 
media en wordt regelmatig aangehaald in het maatschappelijke debat. Het seminar over dit onderwerp werd 
drukbezocht. Ook de belastingpublicatie ‘Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’ kon 
rekenen op veel belangstelling. 
 
Internationale economie 
Drie in het oog springende onderzoeken die nadrukkelijk over de landsgrenzen heen kijken, zijn de 
onderzoeken naar de handelsbaten van de EU en de interne markt (naar aanleiding van de motie Backer c.s. in 
de Eerste Kamer), de mondiale effecten van de handelssancties tegen Rusland en de economische 
verwevenheid van Nederland en andere EU-landen met China.  
 
CPB Lecture 
Op 16 juni vond de jaarlijkse CPB Lecture plaats met als thema ‘verborgen normativiteit in economische 
beleidsadvisering.’ Gastspreker was Diane Coyle, hoogleraar aan de University of Cambridge en co-directrice 
van het Bennett Institute for Public Policy. Zij schreef onder meer het boek ‘Cogs and monsters: what 
economics is, and what it should be’ – door de Financial Times verkozen tot beste economische boek van 2021. 
 
Risicorapportage 
In mei 2022 is de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten verschenen. Deze is gemaakt op verzoek van 
de Tweede Kamer en door de directeur van het CPB toegelicht in een gesprek samen met de president van De 
Nederlandse Bank en de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.  
 
Nationaal Groeifonds 
In april 2022 heeft het CPB op verzoek van de commissie Nationaal Groeifonds een onafhankelijke analyse 
gemaakt van 34 voorstellen die zijn ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De analyse 
vormde de input voor het advies van de commissie aan het kabinet.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A9bteAYywIc
https://www.youtube.com/watch?v=A9bteAYywIc


 

CENTRAAL PLANBUREAU – Werkplan 2023  Pagina 5 van 9 

Blogs en columns 
De wekelijkse CPB-blogs — waarin collega’s hun onderzoeken en kennis over het voetlicht brengen in relatie 
tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen — worden breed gewaardeerd en regelmatig aangehaald in 
media. De directeur van het CPB schrijft daarnaast een maandelijks essay voor Het Financieele Dagblad. 
 
Wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften en boeken 
Ook in 2022 zijn CPB- onderzoeken verschenen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Mooie 
voorbeelden zijn:  

• Euwals, R., van Heuvelen, G.H., Meijerink, G. et al. “The Impact of Import Competition and Export 
Opportunities on the Dutch Labour Market” in De Economist 170, 343–374 (2022);  

• Lejour, A., Möhlmann, J. & van ’t Riet, M. “The immeasurable tax gains by Dutch shell companies” in 
International Tax and Public Finance 29, 316–357 (2022);  

• van Eijkel, R., Kattenberg, M. & van der Torre, A. “Pricing behavior in long term care markets: evidence 
from provider-level data for home help services” in International Journal of Health Economics and 
Management (2022), en; 

• Van den Berge, W., Jongen, E. & Van der Wiel, K. “The effects of a tax deduction for lifelong learning 
expenditures” in International Tax and Public Finance (2022). 

 
 

2 Organisatorisch 
Organisatie 
Het CPB heeft de werkzaamheden verspreid over 10 sectorale programma’s. In 2022 is voor het eerst gewerkt in 
de nieuwe organisatiestructuur waarbij de programma’s Kennis en Innovatie en Risico en Regulering een deel 
van de werkzaamheden van eerder geschrapte programma’s hebben overgenomen.  
Naast de sectorale programma’s heeft het CPB vijf programma’s die de sectoren overstijgen. Door de inrichting 
van de programma’s Brede Welvaart, Langetermijnverkenningen en Corona kan het CPB meer focus 
aanbrengen in de werkzaamheden. Tevens zorgt dit ervoor dat het CPB een relevante bijdrage kan leveren aan  
actuele, grote maatschappelijke thema’s. Het programma Corona wordt vanwege de actuele ontwikkelingen 
in intensiteit afgebouwd. Het programma Data Science is bedoeld om in te spelen op de vraag naar nieuwe 
methoden en technieken voor het benutten van grote databestanden. Het programma Modelkwaliteit is in het 
leven geroepen om fors in onderhoud, ontwikkeling en verantwoording van de modellen te investeren, zodat 
het CPB ook in de toekomst hoge kwaliteit kan blijven leveren. 
 
Naast deze programma’s zijn er twee stafafdelingen: Communicatie & Organisatie en Informatietechnologie, 
Softwareontwikkeling en Informatiehuishouding.  
 
Communicatie & Organisatie 
De meerderheid van de bevolking, van politici en van journalisten ziet het CPB als objectief, wetenschappelijk, 
betrouwbaar, invloedrijk én transparant. De basis van het Centraal Planbureau is dus solide. De afdeling 
Communicatie & Organisatie bewaakt die basis en bouwt deze uit. Dat is des te belangrijker in deze tijd van 
polarisatie in het maatschappelijk debat en in de samenleving. Dat doet het cluster Communicatie ten eerste 
door zich in 2023 meer te richten op de samenhang tussen onderzoeken, beleid en actualiteit. Daarnaast 
investeert het cluster  in de uitleg over wat het CPB doet, waarom en hoe het CPB doet wat het doet. 
 
Veel van de CPB- publicaties kunnen rekenen op grote aandacht van media, wetenschap en politiek, zie 
hoofdstuk 1 Terugblik. Wetenschappelijk onderzoek en beleidsanalyses zijn vaak complex, genuanceerd en 
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niet altijd eenduidig. Juiste, toegankelijke en transparante communicatie daarover is belangrijk voor hoe  de 
CPB-analyses in de buitenwereld landen. 
Daarnaast draagt het cluster bij aan de samenwerking en verbinding met collega-instituten, wetenschap en 
beleid en werkt het cluster samen met HRM aan arbeidsmarktcommunicatie.  
 
Voor een kennisinstelling als het CPB is het aantrekken en behouden van goed personeel, het menselijk 
kapitaal, topprioriteit. Een krappe arbeidsmarkt versterkt deze uitdaging. Het CPB wil divers talent blijven 
aantrekken, ontwikkelen en behouden. Een strategisch HRM-beleid is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde 
en daar wordt in 2023 met voorrang op ingezet. Er komt meer aandacht voor loopbaanperspectieven, 
waaronder ondersteuning voor promotietrajecten (PhD). Naast de ontwikkeling en het aantrekken van nieuw 
talent zetten het CPB in op de  ontwikkeling en loopbaanperspectieven van de huidige werknemers en meer 
expliciet ook voor medewerkers die al langer op het CPB werken.  
 

Afdeling Informatietechnologie, Softwareontwikkeling en Informatiehuishouding 
De afdeling Informatietechnologie, Softwareontwikkeling en Informatiehuishouding is verantwoordelijk voor 
de generieke ICT (grotendeels uitbesteed aan het RIVM), specifieke ICT (grotendeels in eigen beheer) en 
maatwerksoftware (volledig in eigen beheer) van het CPB. Hiernaast werkt de afdeling aan het verbeteren van 
de informatiehuishouding van het CPB en zorgt zij voor naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van 
onder andere informatiebeveiliging en privacy. De afdeling is verder nauw betrokken bij rijksbrede (Open op 
Orde) en departementale (Transitie in Informatie) trajecten ter verbetering van de informatiehuishouding. De 
afdeling ondersteunt het datasciensteam (DST) en het modellentraject van het CPB.  
ISI is tevens nauw betrokken bij de externe en interne website van het CPB. Voor 2023 staat een overgang naar 
een volgende versie van Drupal op het programma en wordt de website – mede via een extern bureau en in 
samenwerking met de afdeling C&O – vernieuwd.  
 

CPC 
De Centrale Plancommissie (CPC) van het Centraal Planbureau telt zeven leden. De CPC waarborgt de 
onafhankelijke positie van het CPB en houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit en de 
maatschappelijke relevantie van het werk van het CPB. De CPC bestaat uit de volgende leden:  Peter Blom 
(voorzitter), Sandra Phlippen, Elmer Sterken, Frank Heemskerk,  Eefke Smit, Frida van den Maagdenberg en 
Janneke Plantenga.  
In 2022 heeft de CPC een onafhankelijke externe commissie onder leiding van Paul Schnabel opdracht gegeven 
de visitatie van het CPB uit te voeren. De CPC zag toe op de uitvoering van de visitatie.  
 
Visitatie 
De commissie constateert dat het goed gaat met het CPB, de solide wetenschappelijke kwaliteit en hoge 
maatschappelijke relevantie van het CPB-werk zijn opnieuw bevestigd. De commissie geeft het CPB een aantal 
‘aandachtspunten’ mee waarmee het CPB zijn voordeel kan doen en ook zal doen in 2023: meer interactie met 
de buitenwereld, verdere verkenning en samenwerking met andere planbureaus, strategisch personeelsbeleid 
en de verhouding van het CPB tot academische wetenschapsbeoefening. De conclusies in het rapport zijn in 
lijn met de ingezette koers zoals beschreven in de zelfevaluatie en het meerjarenonderzoeksprogramma. Het 
visitatierapport is, samen met een reactie vanuit het CPB, op 16 november gepubliceerd. 
 
 
 

 

 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Zelfevaluatie-2016-2021.pdf
https://www.cpb.nl/meerjarenonderzoeksplan-2022-2024
https://www.cpb.nl/gewoon-doen-bevindingen-visitatiecommissie-cpb-2022
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3 Speerpunten  

Prioritering 

Voor alle programma’s zijn position papers opgesteld, die de inhoudelijke prioriteiten van de programma’s 
voor de komende jaren beschrijven. Inhoudelijk is daarbij enerzijds gelet op de grote maatschappelijke trends 
en opgaves: demografie (vergrijzing en migratie); digitalisering en innovatie, (de-)globalisering en Europese 
integratie; divergentie en ongelijkheid; duurzaamheid. Anderzijds is gekeken naar de aanwezige expertise bij 
het CPB en de rol die het bureau, in samenwerking met de andere planbureaus, kan spelen bij het 
beantwoorden van onderzoeksvragen. Voor alle sectorale programma’s is daarbij ook bezien of er een 
evenwichtige verhouding is tussen onderzoek en ander werk, zoals ramingen en doorrekeningen, met het oog 
op vruchtbare kruisbestuiving tussen de activiteiten. Een uitgebreide consultering met externen heeft mede 
als grondslag voor de position papers gediend. De position papers zijn samengevoegd in het  
meerjarenonderzoeksprogramma 2022-2024. Het onderzoeksprogramma  is een levend document dat 
regelmatig wordt aangepast aan de actualiteit. De meest recente versie is bijgevoegd bij dit werkplan. 
 
Ramingen en doorrekeningen van beleid   
Zoals elk jaar besteedt het CPB veel tijd aan reguliere ramingen en doorrekeningen van beleid. De 
verdelingsaspecten, voortbouwend op de in 2022 geïntroduceerde armoederaming, worden daarin blijvend 
meegenomen. Het CPB is overgeschakeld naar een cyclus van twee vaste ramingsmomenten per jaar, dit biedt 
gelegenheid om in te spelen op de actualiteit met aanvullende macro-economische duiding en analyse. 
 
Macro-economische ontwikkeling  
De onzekerheid rondom de macro-economische ontwikkeling is groot en de vragen zijn talrijk. Om de raming 
en de duiding van deze ontwikkeling te ondersteunen, onderzoekt het CPB onder meer de wisselwerking 
tussen heterogene huishoudens en de macro-economie vanuit een ongelijkheidsperspectief, de 
concurrentiekracht en productiviteitsontwikkeling van exporterende bedrijven en de effecten van steunbeleid 
op bedrijvendynamiek. Speciale aandacht is er voor de ontwikkeling van de inflatie in het komende jaar. 
Daarbij kijkt het CPB onder meer naar de rol van importen en de interactie tussen binnenlandse lonen en 
prijzen.  
De kennis van productiviteitsvraagstukken zet het CPB in als National Productivity Board (NPB).  

 
Kennis en Innovatie 
Op het terrein van kennis en innovatie concentreert het onderzoek van het CPB zich rond drie thema’s. 
Kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs, waarbinnen er onder meer aandacht zal zijn voor 
schaduwonderwijs, de aansluiting van mbo en ho-onderwijs op de arbeidsmarkt en het lerarentekort. Een 
ander thema is menselijk kapitaal en brede welvaart, waarbij komend jaar verder gewerkt wordt aan de 
ontwikkeling van een kernindicator menselijk kapitaal en een overzichtsstudie van de brede welvaartseffecten 
van onderwijs. De rol van innovatie voor (brede) welvaart op de lange termijn is het derde thema.  
 
Overheidsfinanciën 
Naast reguliere werkzaamheden zoals het ramen van de ontwikkeling van de overheidsfinanciën en het 
certificeren van belastingramingen, is de voornaamste onderzoeksinspanning gericht op de vraag wat het 
richtpunt (“anker”) zou moeten vormen voor de ontwikkeling van overheidssaldo en -schuld. Daarbij maakt 
het CPB onderscheid tussen schuldhoudbaarheid en intergenerationele verdelingseffecten als gevolg van 
vergrijzing, klimaatverandering en menselijk kapitaal, en kijken de onderzoekers naar de gevoeligheid van 
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veronderstellingen over rente en onzekerheid. Daarnaast vervult het CPB (samen met de Raad van State) de rol 
van Independent Fiscale Institution (IFI) en participeert het als zodanig in het Europese netwerk van IFI’s en in 
discussie over nieuwe Europese begrotingsnormen.  
 
Belastingen  
Het CPB bouwt voort op thema’s die het afgelopen jaar zijn ingezet, zoals de brede analyse van de herverdeling 
via belastingen en overheidsuitgaven; komend jaar wordt daarbij ingezoomd op de effecten van beleid en de 
hoogste inkomensgroep. Bij het thema vermogensverdeling wordt onderzocht hoe de vermogensdynamiek 
over generaties heen verloopt. Binnen het thema koopkracht en inkomensverdeling gaat de aandacht uit naar 
de inkomenseffecten van klimaatbeleid, en wordt verkend in welke mate meer rekening kan worden 
gehouden met heterogeniteit in de koopkrachtberekeningen. 
 
Internationale economie  
Naast de maandelijkse publicatie van de wereldhandelsmonitor en het duiden van de internationale 
ontwikkeling voor de raming, zet het programma internationaal in op drie grote vragen: wat is de positie en 
rol van Nederland in een wereld met complexe veranderende waardeketens en hoe gaan Nederland en Europa 
om met de grote opgave op het gebied van migratie en welke rol kan beleid hierin spelen?  

 
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid  
Het CPB maakt  ramingen op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid en doet onderzoek naar 
structurele veranderingen op de arbeidsmarkt en de rol van beleid. Het komende jaar besteedt dit programma 
in het bijzonder aandacht aan de sociale zekerheid op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte; 
Ongelijkheid op de arbeidsmarkt, en de rol die inkomensschokken door  life-events hierin speelt; en 
veranderingen aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt.  

 
Zorg  
Naast de gebruikelijke zorgkostenramingen, verricht het CPB het komende jaar onderzoek naar de vraag of een 
verandering van het eigen risico impact heeft op de gezondheid van mensen; naar de betaalbaarheid en 
solidariteit van de zorg op de lange termijn en naar de effectiviteit van preventie- en gezondheidsbeleid. 
 
Risico en Regulering 
Naast de jaarlijkse financiële risicorapportage doet het CPB op het terrein van risico en regulering onderzoek 
naar de woningmarkt, stapelende risico’s, de regulering van energienetwerken en de rol van de overheid bij de 
financiering van projecten. Op het gebied van de woningmarkt kijken de onderzoekers naar de 
toegankelijkheid van woningen, het effect van  leennormen en het functioneren van de grondmarkt. In het 
onderzoek naar stapelende risico’s voorspelt dit programma (onverzekerde) gezondheids- en 
arbeidsmarktrisico’s bij huishoudens en de weerbaarheid daartegen. 
 
Gebouwde Omgeving 
Het CPB werkt aan een nieuw model voor ramingen op de woningmarkt. Daarnaast worden de volgende 
vraagstukken opgepakt: De relatie tussen het energieverbruik van huishoudens; de kenmerken van de woning 
en investeringen van huishoudens in de woning; de toepassing van mkba en brede welvaart voor integrale 
gebiedsontwikkeling. Het CPB maakt daarbij gebruik van eerder en recent onderzoek naar de rol van 
leefbaarheid bij de waardestijging van huizen bij ondertunnelingen.  
 
Klimaat 
Veel klimaatbeleid-onderzoek richt zich op (verdeling van) de kosten van maatregelen op de korte termijn, 
onder andere in samenwerking met TNO. Daarnaast wil het CPB meer zicht bieden op de effecten van 
klimaatmaatregelen op de langere termijn door onderzoek te doen naar de effecten op bedrijfsprestaties door 
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het beprijzen van broeikasgassen. In aanvulling op eerdere ‘doorrekeningen’ worden de mogelijkheden 
onderzocht voor het (beter) bepalen van de macro-economische effecten van klimaatbeleid.  
 
Brede Welvaart  
Het CPB richt zich het komende jaar in samenwerking met PBL en SCP op de verdere ontwikkeling van een 
analyse-instrumentarium om gevolgen van voorgesteld beleid op brede welvaart in kaart te brengen ten 
behoeve van de begrotingscyclus. Het CPB onderzoekt vanuit een breed welvaartsperspectief de effecten van 
betalen naar gebruik in het mobiliteitsdomein, waarbij met name verdelingsaspecten beter in kaart worden 
gebracht. Daarnaast zijn er bij verschillende andere programma’s studies gepland die brede niet-monetaire 
baten en kosten in kaart brengen van beleidsinstrumenten op uiteenlopende thema’s zoals onderwijs.  
 
Langetermijnverkenning 
De nieuwe langetermijnverkenning zal komend jaar steeds meer vorm krijgen. Aan de hand van scenario’s 
werkt het CPB aan het in kaart brengen van de uitdagingen die grote maatschappelijke trends van deze tijd, 
zoals demografische veranderingen, globalisering, technologische vooruitgang en het omgaan met 
klimaatverandering, stellen aan onze maatschappij en aan instituties. 

 
Corona 
Het programma Corona doet in 2023 onderzoek naar de macro-economische en langetermijngevolgen van 
corona; de timing, omvang en samenhang van het gevoerde coronabeleid in Nederland en een 
(internationaal) vergelijkende studie van het steunbeleid.  

 
Data Science  
Op het gebied van datascience doet het CPB onderzoek naar de vraag hoe voorkomen kan worden dat 
voorspellende algoritmen ongewenste patronen in de data versterken. Tevens opent het datascienceteam de 
black-box van machine learning om zo de voorspellingen van CPB-modellen te ondersteunen.  
 
Modelkwaliteit  
Modellen vormen de basis voor ramingen, doorrekeningen en kwantitatieve analyses en omvatten daarmee 
een belangrijk deel van het intellectuele kapitaal van het CPB. Het CPB heeft in 2022 het programma 
Modelkwaliteit in het leven geroepen om fors in onderhoud, ontwikkeling en verantwoording van de 
modellen te investeren, zodat het ook in de toekomst hoge kwaliteit kan blijven leveren. In 2023 wordt veel 
tijd  geïnvesteerd in het opschonen, documenteren en doorontwikkelen van modellen die bij het CPB gebruikt 
worden in de verschillende programma’s. Daarnaast wordt gewerkt aan meer transparante verantwoording 
van het gebruik van modellen binnen het CPB.  
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