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1 Inleiding 

In dit werkplan laat het Centraal Planbureau (CPB) zien welk onderzoek er voor 2012 op de rol staat 

en wordt er kort teruggeblikt op het vorig jaar. Het werkplan vervult een centrale rol in het 

transparant maken van de werkzaamheden van het bureau. Intern heeft het een disciplinerende 

werking en extern draagt het bij aan het verwachtingmanagement van zowel direct 

belanghebbenden als belangstellenden op grotere afstand. Daarbij legt het CPB in dit werkplan 

beknopte inhoudelijke verantwoording af. Aangezien het CPB organisatorisch een onderdeel is 

van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) worden in dit werkplan 

geen financiële en/of administratieve gegevens opgenomen. Dergelijke zaken verlopen via het 

ministerie. 

2 Terugblik op 2011 

Na het drukke verkiezingsjaar 2010, waarin ook het 65-jarig bestaan werd gevierd, was 2011 voor het 

CPB vooral een jaar van vernieuwing. Intern werd de organisatie op de schop genomen. Extern 

werden de publicaties en de website geheel vernieuwd en werd een samenwerkingsverband gestart 

met de Brusselse denktank Bruegel. Veel van de veranderingen zijn te zien als implementatie van 

de aanbevelingen van de wetenschappelijke evaluatiecommissie onder leiding van professor 

Martin Hellwig, die rapporteerde in maart 2010 (zie het werkplan 2011, alsmede het verslag van de 

commissie op de CPB-website). 

 

De reorganisatie werd in de eerste helft van het jaar doorgevoerd en ging op 1 september van start. 

Naast een antwoord op externe ontwikkelingen gesignaleerd door de commissie-Hellwig, was het 

een reactie op de taakstellingen die het CPB heeft opgelegd gekregen vanuit het ministerie. Deze 

lopen op tot 10 procent minder budget in het jaar 2015, bovenop al eerder doorgevoerde 
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bezuinigingen. De belangrijkste organisatorische veranderingen zijn dat er een sector is 

opgeheven (van 6 naar 5) en dat programma’s zijn samengevoegd of opgeheven (van 20 naar 15), 

op basis van diverse criteria, met name de kosten van het beschikbaar houden of maken van zeer 

specialistische kennis en het bevorderen van de logische samenhang tussen programma’s en 

onderzoek. Tot voor kort kende het CPB een gemengd model, waarin ook een afdelingsstructuur 

bestond voor het lopend werk (ramingen). Dat had echter als nadeel dat het fragmentatie van 

kennis bevorderde en de onderzoekstijd beknotte van de betrokken medewerkers. Al het werk 

gebeurt nu in sectoren en programma’s. De teruggang van het budget heeft zijn weerslag op de 

formatie, die derhalve terugloopt.  

 

Op 1 januari 2011 waren er diverse direct zichtbare veranderingen bij het CPB. Er werd namelijk over 

gegaan op de rijkshuisstijl, de nieuwe website werd in gebruik genomen, de papieren 

kwartaalnieuwsbrief werd vervangen door een maandelijkse elektronische uitgave, het aantal 

publicatiereeksen werd afgebouwd tot vier en deze overgebleven series werden ook in een nieuw 

huisstijljasje gestoken. De grootste inhoudelijke vernieuwing was de introductie van de CPB Policy 

Brief, een kort en helder geschreven stuk met een duidelijke boodschap voor beleidsmakers. 

Daarnaast worden er CPB boeken gepubliceerd, CPB Discussion Papers voor een wetenschappelijk 

publiek en tenslotte CPB Notities met antwoorden op actuele vragen vanuit de politiek en het 

openbaar bestuur. Aanvullende gegevens en achtergronddocumentatie verschijnt alleen nog via de 

website. Aan het eind van het jaar werd het CPB ook actief op de sociale media-site Facebook. 

 

Natuurlijk ging het onderzoek gewoon door. Naast het Centraal Economisch Plan (CEP) en de 

Marco Economische Verkenning (MEV) waren grote projecten de arbeidsmarktstudie Labour Market 

Flexibility in the Netherlands (in samenwerking met de universiteit Maastricht), Een 

Kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk en het publieksboek Europa in Crisis, 

Het CPB over schulden en de toekomst van de Eurozone, dat samen met Uitgeverij Balans werd uitgebracht. 

Hierin werd door een groep CPB-auteurs de verschillende kanten van de Europese schuldencrisis in 

kaart gebracht voor een breed publiek.  De CPB Policy Briefs werden in het algemeen goed 

ontvangen. Zij behandelden kwesties over pensioenen, de Europese schuldencrisis, toezicht op 

telecommunicatie en de bancaire sector, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, het 

onderzoek naar de wijkaanpak, de Wajong, het begrip Groene Groei,  werkloosheidscijfers, trends 

in de zorg en fiscale prikkels op de arbeidsmarkt. De juni- en decemberramingen werden voor het 

eerst als Policy Brief gepubliceerd. Veel politieke partijen lieten het CPB de tegenbegrotingen 

doorrekenen die zij bij de algemene (financiële) beschouwingen presenteerden. Het CPB leverde 

ook een significant aandeel in de Monitor Duurzaam Nederland 2011 dat werd gemaakt in 

samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),  het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met de andere planbureaus werd 

ook een second opinion gegeven van de kosten en baten van het initiatief om de Olympische Spelen 

van 2028 naar Nederland te halen.  

 

In 2011 zijn er 14 Policy Briefs, 4 boeken, 36 Discussion Papers en 33 Notities gepubliceerd, naast 

tientallen wetenschappelijke publicaties in binnen- en buitenland. De CPB medewerkers schreven 
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daarnaast stukken voor een breder publiek, in kranten en op websites, waaronder de economische 

websites Me Judice en Vox EU.  De CPB website trekt maandelijks rond de 23.000 unieke bezoekers, 

hetgeen tot tevredenheid stemt. 

 

In 2011 is het CPB een samenwerkingsverband aangegaan met de Brusselse denktank Bruegel. Het 

betreft het presenteren van elkaars werk, deelnemen en verspreiden van onderzoeken en optreden 

bij elkaars evenementen. Een CPB medewerker gaat begin 2012 voor een korte periode als research 

fellow naar Bruegel. De samenwerking geeft het CPB de mogelijkheid een grotere bekendheid aan 

haar onderzoek te geven in de Brusselse beleidsarena, terwijl het CPB een Nederlands podium 

verschaft voor Bruegel.  

 

Zoals in het vorige werkplan aangekondigd is er na het drukke verkiezingsjaar 2010 het nodige 

onderhoudswerk verricht aan de diverse economische modellen. Daarnaast zijn er conform het 

werkplan 2011 een groot aantal nieuwe onderzoeken gestart, waarvan in de komende tijd de eerste 

resultaten naar buiten worden gebracht.  Geen enkel project uit het werkplan 2011 is stopgezet, 

noch is er onderzoek uitgesteld. Het CPB heeft het afgelopen jaar wederom geparticipeerd in een 

aantal nationale en internationale onderraden en (advies)commissies.   

3 Werkplan 2012 

3.1 Algemeen 

Het CPB wil het toonaangevende instituut blijven voor economische beleidsanalyse in Nederland 

en wil zich daarnaast dieper nestelen in de internationale economische beleidsdiscussie. Dat 

laatste is ook van groot belang voor tijdige input voor de Nederlandse beleidswereld. De nieuwe 

organisatie moet in 2012 resulteren in een groter aantal publicaties dat uiteindelijk in 

wetenschappelijke tijdschriften wordt opgenomen. Hierdoor  kan het CPB nog beter laten zien 

welke kennis het in huis heeft en tegelijkertijd profiteren van wetenschappelijke toetsing en 

kritiek. Bovendien vergroot dat de geloofwaardigheid van het CPB als gesprekspartner van 

wetenschappers op hoog niveau. De samenwerking met Bruegel wordt mede daarom op dezelfde 

voet doorgezet. Het CPB heeft in 2011 te maken gehad met een toename van het aantal 

parlementaire verzoeken. Naar verwachting zet die trend zich in 2012 door. 

 

Dat moet gebeuren in een organisatie die in 2012 met verdere krimp wordt geconfronteerd, vooral 

als gevolg van de taakstelling van het kabinet. Bij de lastige keuzes die hierdoor gemaakt moeten 

worden staat voorop dat de inzet voor het budgettaire werk gehandhaafd blijft, evenals het 

detailniveau van de ramingen dat nodig is voor beleidsmakers. Het CPB spant zich in de 

onderzoekscapaciteit te behouden, maar in de loop van het jaar moet blijken of dat haalbaar is. De 

bestaande vacaturestop en het afschaffen van het Young Professionals programma is in dat opzicht nu 

al schadelijk, omdat het de aanvoer van jonge onderzoekers met frisse ideeën zo goed als 
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onmogelijk maakt. Dat is op de iets langere termijn zeer bedreigend voor een kennisinstituut als 

het CPB. In 2012 blijft er ook aandacht voor het in 2010 ingezette traject om de cultuur van het CPB 

te veranderen, met speciale aandacht voor Ambitie, Betrokkenheid,  Creativiteit en 

Doelgerichtheid van de medewerkers. Door de taakstelling is er minder, of geen, ruimte om vanuit 

het CPB bij te dragen aan de financiering van bepaalde onderzoeksprojecten (matchen). Het 

grotere beslag op de onderzoekscapaciteit door extern gefinancierde projecten betekent dat er in 

2012 minder vrije ruimte is voor geheel eigen onderzoek.   

 

Voor het najaar van 2012 staat weer een vijfjaarlijkse beleidsgerichte evaluatie van het CPB op de 

agenda. 

3.2 Sector Publieke Financiën 

De sector Publieke financiën is de budgettaire waakhond (fiscal watchdog) van de Nederlandse 

overheid. Hiertoe maakt de sector reguliere ramingen van de overheidsfinanciën en de 

koopkrachtontwikkeling ten behoeve van de begrotingscyclus. De sector wil een breed vertrouwde 

bron zijn van ramingen, second opinions en beleidsanalyses. Het onderzoek van de sector draagt bij 

aan groter inzicht in de optimale inrichting van het begrotingsbeleid, de belastingstructuur en de 

sociale zekerheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan Nederlandse, Europese en internationale 

instituties. De sector is actief in het internationaal uitdragen van best practices op het gebied van 

begrotingsbeleid en de productie van onafhankelijke ramingen. Naast de 

eindverantwoordelijkheid voor de productie van Centraal Economisch Plan (CEP) en Macro 

Economische Verkenning (MEV), verleent de sector op verzoek beleidsondersteuning aan 

ministeries en politieke partijen. De sector Publieke financiën bestaat uit de programma’s 

Overheidsfinanciën, Sociale zekerheid en Belastingen. 

 

Er zijn vier speerpunten voor onderzoek in de komende jaren, die in de drie programma’s worden 

uitgevoerd. Deels ook in onderlinge samenhang, waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise 

binnen en buiten het CPB. Deze speerpunten kunnen bijdragen aan beleidsvoorstellen voor de 

verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord voor de volgende kabinetsperiode. Het gaat om: 

1. Optimaal begrotingsbeleid (programma Overheidsfinanciën). Anticiperend op een 

volgende studiegroep begrotingsruimte, die in de regel wordt ingesteld voorafgaand 

aan verkiezingen van de Tweede Kamer, ligt er een aantal goed onderbouwde 

voorstellen voor verbetering van de begrotingssystematiek. Analyses van de 

belastingstructuur maken ook onderdeel uit van de voorbereiding op de nieuwe 

kabinetsperiode. 

2. De invloed van veranderende arbeidsverhoudingen, zoals ZZP-ers en flexibel werken, 

op de sociale zekerheid (programma Sociale Zekerheid). Op langere termijn verandert 

het draagvlak voor collectieve regelingen, daarom is het noodzakelijk om met frisse 

blik de huidige instituties te bezien. 
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3. Dynamische koopkracht (programma Sociale Zekerheid). Doel hiervan is de analyse 

van koopkrachtontwikkeling te verbreden, teneinde beleidsmakers beter te 

informeren over de meest relevante vragen rond de koopkracht. 

4. Microsimulatiemodel voor arbeidsaanbod (programma  Belastingen). Het CPB wil zijn 

oude koppositie bij de modellering van arbeidsaanbodeffecten van 

(belasting)beleidswijzigingen heroveren. Ook dat kan bijdragen aan een beter gericht 

beleid. 

 

Programma Overheidsfinanciën  

Het programma overheidsfinanciën maakt ramingen en analyses van de overheidsfinanciën. 

Cruciaal voor het begrotingsproces zijn de middellange termijnramingen voor de 

overheidsbegroting die worden gemaakt voorafgaande aan de verkiezingen en voor het 

regeerakkoord. Daarnaast maakt het programma de korte termijnramingen van de 

overheidsfinanciën ten behoeve van het begrotingsproces en geeft daarop een toelichting in 

publicaties zoals CEP en MEV. In 2012 doet het programma daarnaast onderzoek naar 

uitgavenregels in Europees perspectief (eurogebied plus Verenigd Koninkrijk, Zweden en 

Denemarken). De hervorming van het Groei- en Stabiliteitspact geeft een prominente rol aan 

uitgavenregels (expenditure ceilings). Nederland hanteert reële uitgavenkaders, maar elders is sprake 

van nominale uitgavenkaders (bijvoorbeeld Zweden) en volume-uitgavenkaders. De diverse 

aanpakken worden beschreven en geanalyseerd. De studie mondt uit in een analyse van voor- en 

nadelen van de huidige Nederlandse aanpak. Ook doet het programma onderzoek naar de 

effectiviteit en aanloopkosten bij de inkrimping van het ambtenarenapparaat. Het onderzoek geeft 

aan wat de maximale inkrimping per kabinetsperiode is en de bepalende factoren daarvan. 

Daarmee is het een voorstudie voor de komende doorrekening van verkiezingprogramma’s. Voor 

2012 is voor het programma overheidsfinanciën de volgende onderzoeksoutput gepland:  

• Policy Brief over overheidsschuld 

• Policy Brief over de arbeidsmarkt van de collectieve sector 

• een methodologisch achtergronddocument over de belastingramingen  

 

Programma Sociale Zekerheid  

Het programma Sociale Zekerheid maakt beleidsrelevante analyses en prognoses met betrekking 

tot de sociale zekerheid, inkomens, prijzen en koopkracht. Het programma doet onderzoek dat de 

kwaliteit van zowel ramingen als ex ante beleidsevaluaties versterkt. SZ is verantwoordelijk voor 

het microsimulatiemodel MIMOSI en een aantal kleinere ramingsmodellen voor onder meer de 

uitgaven aan de AOW, WWB en WW, de inflatie, contractlonen en de incidentele loonstijging. SZ 

ambieert om voor de komende jaren meer agendazettend onderzoek te verrichten, dat wil zeggen 

onderzoek dat inspeelt op beleidsdossiers die in de nabije toekomst gaan spelen. Naast de invloed 

van veranderende arbeidsverhoudingen op de sociale zekerheid en onderzoek naar de dynamische 

koopkracht gaat het om: 

 

• wijzigingen in de sociale zekerheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt 

• de invloed van sociale zekerheid en pensioenen op de arbeidsmarktpositie van ouderen 
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• doorloop van projecten uit 2011 rond het thema ‘gedragseconomie’, welke betrekking 

hebben op de huizenmarkt en de uittredingsbeslissing.  

 

Een deel van de onderzoeksprojecten wordt extern gefinancierd, door respectievelijk Netspar, 

Stichting Instituut Gak en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De onderzoeksoutput in 2012:  

• Policy Brief en Achtergronddocument over de koopkrachtplaatjes en 

koopkrachtbesluitvorming 

• Discussion Paper over incidentele loonontwikkeling 

• Policy Brief over de groei van het aantal zzp'ers en de gevolgen die dat zal hebben voor de 

sociale zekerheid (op basis van een onderzoeksrapport in samenwerking met het Verwey-

Jonker Instituut) 

• Discussion Paper over sociale normen bij de uittredingsbeslissing 

 

Programma Belastingen 

Het programma Belastingen analyseert de structurele effecten van belastingen en 

belastingstructuur op de economie in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. Het 

gaat hierbij vaak om de Nederlandse economie, maar zeker voor analyses van de 

vennootschapsbelasting en de btw kan vanwege de interne markt ook Europa de relevante 

economie zijn. Voor de veelal empirische analyses wordt gebruik gemaakt van schattingsmodellen 

en simulatiemodellen. Het programma is de leider van een consortium van onderzoeksinstituten 

voor DG Taxud van de Europese Commissie (EC). 

 

Het programma werkt in 2012 aan het nieuwe microsimulatiemodel (MICSIM) voor de integrale 

analyse van de inkomens-, budgettaire,- en arbeidsaanbodeffecten van wijzigingen in de 

inkomstenbelasting, uitkeringen en toeslagen. In het kader van de nationale en Europese discussie 

over hervorming van de btw wordt er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de 

overheidsontvangsten van veranderingen van het btw-stelsel en de gevolgen van btw-

hervormingen voor verschillende types van huishoudens. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan 

naar de belastinggrondslag, vooral van de loon- en inkomstenbelasting en tenslotte is de CPB-

expertise op het gebied van kinderopvang geconcentreerd binnen de sector. Op dit terrein lijkt de 

mogelijkheid te bestaan om extern gefinancierd onderzoek te verrichten naar de wijzigingen in de 

subsidies sinds 2006. Voor 2012 is de volgende output voorzien: 

• Discussion Paper over de welvaartseffecten in het MICSIM model 

• Twee Discussion Papers en notities over de effecten van wijzigingen in de 

kinderopvangsubsidies 

• Twee Discussion Papers over optimale belastingen, gedragsreacties en sociale voorkeuren 

• Discussion Paper over coördinatie van de vennootschapsbelasting 
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3.3 Sector Macro-economische analyse 

De sector Macro-economische analyse is hèt kenniscentrum voor de macro-economie van de 

Nederlandse overheid. De sector maakt macro-economische ramingen voor korte en middellange 

termijn en analyses van macro-economische ontwikkelingen en (beleids)vraagstukken, zowel 

nationaal als internationaal (vooral Europa). Tot het werkterrein van de sector behoren ook 

analyses van vraagstukken rond pensioenen en onderzoek naar de wisselwerking tussen financiële 

en reële economische ontwikkelingen. De sector bestaat uit de programma’s Macro, Macro-

financieel en pensioenen, en Internationale analyse. Komend jaar staat vanwege de recente 

reorganisatie en wisseling van mensen vooral in het teken van kennisoverdracht en 

efficiencyverbetering, vooral bij het instrumentarium voor de ramingen.  

 

Programma Macro 

Het programma Macro maakt macro-economische ramingen voor de korte- en middellange 

termijn, en verzorgt macro-economische analyses van beleidsvoorstellen. Het macro-

econometrische model SAFFIER is op dit moment het belangrijkste instrument. In 2012 onderzoekt 

het programma welke mate van detaillering gewenst is in SAFFIER. Doel is om het model 

eenvoudiger, minder complex en toegankelijker te maken. Dit draagt bij aan efficiencywinst in het 

ramingsproces. Een van de onderzoeksvragen is de modellering van de uitvoer, vooral de rol van de 

raming van de wereldhandel. Daarnaast zijn er instrumenten in herleide vorm (Vector 

Autoregression (VAR) en leading indicators) en wordt een DSGE-model ontwikkeld, in concreto de 

modellering van werkloosheid en het schatten van het systeem met Nederlandse data, om uit te 

zoeken hoe DSGE op het CPB ingezet zou kunnen worden bij ramingen. De output in 2012 bestaat 

uit:  

• Discussion Papers  over het ramen van de uitvoer en het belang van de wereldhandel 

• modelleren van werkloosheid in een DSGE-model  

 

Programma Macro-financieel en pensioenen 
Het programma Macro-financieel en pensioenen richt zich op onderzoek en beleidsanalyse op het 

terrein van de wisselwerking tussen de financiële en de reële economie en van het pensioenstelsel.  

Het programma doet, mede op verzoek van het ministerie van SZW, onderzoek naar de 

intergenerationele effecten van het pensioenakkoord. Het programma omvat tevens door Netspar 

gefinancierd onderzoek, onder het thema Multi-Pillar Pension Schemes and Macroeconomic Performance. 

Onderzoeksvragen richten zich onder andere op de meest geschikte criteria voor de opbouw van 

recht op AOW (mede in het licht van de vergrijzing en de verstoring van de arbeidsmarkt) en de 

wenselijkheid van middelentoetsing in de eerste pijler. Verder wordt onderzoek gedaan naar de 

welvaartseffecten van intragenerationele overdrachten, die voort vloeien uit de 

omslagfinanciering van de AOW en de doorsnee-premie bij de aanvullende pensioenen. Ten slotte 

wordt onderzoek gedaan naar de efficiency van pensioensystemen. De capaciteit voor Macro-

financieel onderzoek wordt komend jaar vooral gericht op modelvernieuwing bij het programma 

Macro. Een beperkte hoeveelheid capaciteit wordt ingezet voor onderzoek naar de rol van risico-
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opslagen, bijvoorbeeld in obligatiemarkten, als voorspellers of indicatoren voor economische 

groei en wereldhandel. 

Output voor 2012:  

• Notitie voor ministerie van SZW en achtergronddocument over het pensioenakkoord 

• twee Discussion Papers in kader van Netspar, over intergenerationele overdrachten, 

respectievelijk criteria voor de opbouw van AOW  

 

 

Programma Internationale analyse  

Voor een kleine open economie als de Nederlandse is de internationale omgeving van groot 

belang. Het programma Internationale analyse maakt ramingen en analyses voor de internationale 

economische ontwikkeling op korte en middellange termijn. Het programma publiceert elke 

maand een wereldhandelsmonitor en maakt behalve van eigen instrumenten gebruik van analyses 

en prognoses van internationale instellingen, zoals OESO en IMF. In 2012 wordt naast de ramingen 

de nadruk gelegd op verdere stroomlijning en modernisering van het instrumentarium en de 

eventuele herziening van de buitenlandvariabelen voor SAFFIER. Daarnaast richt het programma 

zich op Europa. Voor een deel bestaan de Europese onderzoeksactiviteiten uit bijdragen aan het 

project World Input-Output Database (WIOD) van het zevende Europese Kaderprogramma en uit 

het beantwoorden van beleidsgerichte onderzoeksvragen vanuit de raamwerkcontracten met 

diverse directoraten-generaal van de Europese Commissie. In het komende jaar zal de theoretische 

en empirische analyse van internationale verticale specialisatie aandacht krijgen (mogelijkheden 

en gevolgen van handel in taken, handel in toegevoegde waarde en de identificatie van sectorale 

ontwikkelingen bij internationale verticale specialisatie, zowel binnen de EU als wereldwijd). 

 

De concrete output voor 2012:   

• Discussion Paper over handel in toegevoegde waarde 

• Discussion Paper over handel in taken 

• Discussion Paper over loonongelijkheid in ‘trade-in-tasks’ modellen 

• Discussion Paper over houdbaarheid van overheidsschuld in zeven OESO landen 

• achtergronddocument WIOD (beleidsgerichte toepassing van het WorldScan model op de 

nieuwe datasets van WIOD) 

3.4 Sector Arbeid en Onderwijs 

De Sector Arbeid en Onderwijs houdt zich bezig met alle aspecten van de levensloop van mensen. 

De sector bestaat uit drie programma’s: onderwijs, arbeid en levensloop. Een goed opgeleide en 

gezonde bevolking is de belangrijkste bouwsteen voor toekomstige welvaart. Dit vraagt optimale 

afwegingen aan het begin van de levenscyclus over investeringen in onderwijs en gezondheid, over 

duurzame inzetbaarheid gedurende het werkzame leven en een gezonde en betaalbare oude dag. 

De juiste onderwijsinvesteringen vergen een systeem dat wordt getoetst op effectiviteit en 

efficiëntie en om begrip van het gedrag van kinderen, ouders, leraren, bestuurders en overheid. 

Duurzame inzetbaarheid en pensioenbeslissingen worden bezien in het licht van de optimale 
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afwegingen tussen werk en vrije tijd gedurende het leven, naast de effecten en afwegingen van 

preventieve en/of curatieve ingrepen. Dit vraagt om beleidsanalyse op het terrein van de 

arbeidsmarkt(instituties) en op het gebied van de rol van gezondheid en zorg in de levensloop en 

de voorwaarden voor de borging van een goede oude dag verzorging. 

 

Programma Onderwijs 

In 2012 wordt gestart met een vierjarig onderzoek met de titel ‘Onderbouwing Onderwijsbeleid, dat 

voor een deel wordt gefinancierd door de ministeries van Financiën  en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW). In de afgelopen verkiezingscyclus heeft het CPB een eerste stap gezet op 

weg naar de kwantificering van effecten van verschillende onderwijsinterventies, waarmee er 

inzicht is verschaft in de (verwachte) opbrengsten en kosten van verschillende vormen van 

onderwijsbeleid. De nieuwe inzichten worden langs drie lijnen verdiept en verbreed. Allereerst zet 

het onderzoek in op uitbreiding van de kennis over de effectiviteit van specifieke 

beleidsinterventies, zowel door middel van ex-post beleidsevaluaties als de opzet en uitvoering van 

experimenteel onderzoek. Ten tweede beoogt het onderzoek de verdieping van kennis over de 

opbrengsten en kosten van onderwijsbeleid en de duiding van de rendementen op onderwijs. Ten 

slotte richt het onderzoek zich op de samenhang tussen bestaande instituties in het 

onderwijsstelsel en het gedrag van bijvoorbeeld leraren, leerlingen en schoolbesturen.  

 

In 2012 wordt een tweetal experimenten opgezet. Een voor een onderzoek naar de vormgeving van 

het taalonderwijs in het MBO en de ander in het kader van een onderzoek van de opzet 

prestatiebeloning in het primair onderwijs in Amsterdam. Daarnaast wordt een zestal studies 

afgerond. Dit leidt tot de volgende publicaties: 

• Discussion Paper ‘The effect of research grants (vernieuwingsimpuls) on research careers’ 

• Discussion Paper ‘Effectiviteit van de kwaliteitsaanpak van scholen in het primair 

onderwijs in Amsterdam’  

• Discussion Paper ‘Effecten van intensieve coaching in het MBO, gericht op het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten’  

Discussion Paper ‘Classroom quality and student achievement: evidence from a Dutch 

sample of twins’ 

• Policy Brief over de duiding van en de rol van rendementen op onderwijs 

• Policy Brief of Notitie naar de bepalende factoren voor de kwaliteit van de leraar en de 

arbeidsmarkt voor leraren 

 

Programma Arbeid 

Het aandeel van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is het afgelopen decennium aanzienlijk 

toegenomen als gevolg van de gestegen participatie van ouderen en door de vergrijzing van de 

beroepsbevolking. De komende decennia zet deze trend sterker door,  zeker wanneer de 

pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Dat roept een aantal belangrijke vragen op bij 

werknemers, werkgevers en beleidsmakers: Wat is de inzetbaarheid van oudere werknemers? 

Welke beloning ontvangen oudere werknemers en hoe verloopt de beloning over de levensloop? 

Welke institutionele veranderingen zijn nodig om de werking van de arbeidsmarkt voor ouderen te 
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verbeteren? Het doel van het driejarige Programma Arbeidsmarkt Ouderen (2011-2013) is om een 

aantal van deze vragen te beantwoorden. Dit gebeurt door het in kaart brengen van de 

arbeidsmarktsituatie en perspectieven van oudere werknemers en door het presenteren van 

afwegingen voor beleidsmakers. Het programma bestaan uit zeven afzonderlijke projecten en 

wordt deels gefinancierd door de ministeries van BZK, EL&I en SZW. In 2012 worden drie projecten 

afgerond. Het project Werkzaamheden en Beloning richt zich op de invloed van technologie, 

gezondheid en inkomen op de participatie van oudere werknemers en de beroepen die ze 

uitvoeren. Dit onderzoek biedt inzicht in de laatste jaren van de carrière en het probleem van 

verouderd specifiek menselijk kapitaal waardoor inzetbaarheid zou kunnen afnemen. Het project 

Invloed van Loongebouw op Beloning gaat in op de toename van de lonen op latere leeftijd en de 

invloed van de maximumlonen in het loongebouw. Het doel van deze studie is te kijken of 

afspraken over lonen leiden tot een discrepantie tussen productiviteit en beloning, waardoor 

mobiliteit wordt belemmerd. Het derde project gaat over de keuze voor zwaar werk en de zin van 

omscholing op latere leeftijd. In de Economie van Zware Beroepen worden individuele keuzes en 

maatschappelijke gevolgen van uitkeringen en pensioenen geanalyseerd, marktfalen benoemd en 

beleidsopties gepresenteerd. Voorst wordt een workshop georganiseerd over de arbeidsmarkt voor 

ouderen, waarbij wordt samengewerkt met andere onderzoeksinstituten. Met Met het Centre for 

Economic Policy Research (CEPR) wordt in Londen een rondetafelgesprek georganiseerd met 

internationale experts. De geplande output in 2012 betreft voorts: 

• drie Discussion Papers en een Policy Brief over de inzetbaarheid en mobiliteit van oudere 

werknemers in Nederland  

 

Programma Levensloop 

Het programma Levensloop staat in de periode 2011-2013 in het teken van de Toekomst van de 

Zorg. De kernvraag is: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de zorgsector in de komende 

decennia en welke alternatieven hebben beleidsmakers om deze uitdagingen het hoofd te bieden? 

Nederlanders leven steeds langer en ook steeds langer zonder lichamelijke beperkingen. Hierdoor 

stijgt het aantal actieve levensjaren. Deze baten zijn grotendeels privé, terwijl de kosten van zorg 

grotendeels publiek zijn. Deze onbalans is een van de grote uitdagingen voor de collectieve zorg 

van de toekomst. Het programma wordt voor een deel gefinancierd door de ministeries van VWS 

en EL&I. 

 

Veel bestaande studies over de zorg hebben een partieel karakter. De bijdrage van het programma 

is dat het een samenhangende visie geeft waarin de relatie tussen gezondheid en zorg, tussen 

preventie, genezing en verzorging, tussen zorg en de arbeidsmarkt, tussen de besteding van 

collectieve middelen aan zorg en andere uitgaven en natuurlijk tussen de private en collectieve 

verantwoordelijkheid voor gezondheid en zorg worden behandeld. Dit conceptuele kader vormt de 

economische kern van het boek over de Toekomst van de Zorg dat in 2012 wordt gepubliceerd. Het 

meeste onderzoek binnen het programma staat in het teken van dit boek. In 2011 zijn de 

belangrijkste trends en knelpunten in kaart gebracht en is een conceptueel kader ontwikkeld dat 

wordt uitgewerkt en verdiept in het boek. De output: 

• Boek over de Toekomst van de Zorg (met sector marktordening) 
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• Discussion Paper over voor- en nadelen van zorgsparen 

• Discussion Paper over het netto profijt van zorg, op individueel niveau  

3.5 Sector Marktordening 

De Sector Marktordening verricht economische analyses op het gebied van ordenings- en 

reguleringsvraagstukken vanuit een Nederlands en Europees beleidsperspectief. Het onderzoek 

heeft hoofdzakelijk een micro-economisch perspectief, het richt zicht op het functioneren van 

markten en op de invloed daarop van overheidsinterventies. De missie van de sector is om een 

gezaghebbende en toonaangevende bron voor beleidsrelevante onderzoek naar 

ordeningsvraagstukken te zijn. De ambitie is om bij te dragen aan praktische 

ordeningsvraagstukken en de ontwikkeling van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De 

sector bestaat uit drie programma’s: financiële markten, gezondheidszorg en ICT en innovatie. 

 

Programma Financiële Markten 

Het programma Financiële Markten richt zich op ordeningsvraagstukken in de financiële sector. 

Het programma komt voort uit de nog jonge kennisunit Financiële markten. Het doel is een 

gedegen basis te leggen voor kwalitatief hoogwaardige analyses op het gebied van financiële 

markten. Het onderzoeksperspectief gaat uit van de publieke belangen die overheidsbemoeienis 

rechtvaardigen met bancaire markten, verzekeringsmarkten en pensioenmarkten. De 

hoofdthema’s van het programma zijn corporate governance, regulering van financiële markten en de 

wisselwerking tussen financiële markten en de reële economie. Een deel van het onderzoek zal 

plaatsvinden in samenwerking met Bruegel, via detachering (in deeltijd) van de programmaleider. 

 

De beoogde output bestaat uit: 

• een Policy Brief over de toegevoegde waarde van de financiële sector 

• een Policy Brief en/of Discussion Paper in samenwerking met Bruegel, over de verschillen 

tussen de financiële sectoren in de EU en VS en de gevolgen daarvan voor de reële 

economie 

• een Discussion Paper over de gevolgen van de financiële crisis voor innovatie  

   

Programma ICT & Innovatie 

Doel van het programma is om helder uit te werken wat de economische implicaties voor markt en 

overheid zijn van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen rondom ICT. Het 

onderzoek richt zich op de volgende gebieden: (i) ICT en publieke belangen (bijv. gerelateerd aan 

marktmacht, toenemende afhankelijkheid van kritieke communicatie-infrastructuur, 

cyberveiligheid, privacy); (ii) innovatiebeleid (bijv. de relatie tussen de vormgeving van 

intellectuele eigendomsrechten en innovatieprikkels); en (iii) de interactie tussen ICT en innovatie 

(bijv. rol van internet als platform voor innovatie, effecten van internet op het functioneren van 

reguliere markten, relatie tussen ICT en productiviteit). Vanwege de recente start (1 september 

2011) is het programma nog niet in detail in gevuld. De beoogde output bestaat uit: 

• een Policy Brief over de scenario’s voor een EU octrooi 
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• een Policy Brief over off-shoring van Research & Development door Nederlandse 

ondernemingen 

• een Policy Brief en Discussion Paper over het concurrentievermogen van Europese 

zakelijke dienstverleners 

• een achtergronddocument met een verkenning over privacy regulering, vertrouwen en 

innovatie op internet 

• twee Discussion Papers, over innovatiebeleid, alsmede internet en marktwerking 

 

Programma Zorg 

De ambitie van het programma Zorg is om wetenschappelijk onderbouwde bijdragen te leveren 

aan de beleidsdiscussie over de zorg, zowel voor de korte, middellange als lange termijn. De 

nadruk ligt op de ordenings- en transitievraagstukken in het kader van de hervorming van het 

Nederlandse zorgstelsel. Het programma sluit aan op beleidsdiscussies over bijvoorbeeld 

concurrentie tussen ziekenhuizen, de rol van zorgverzekeraars in het zorgstelsel, de inrichting van 

de AWBZ, de mate van solidariteit in de zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid tussen 

overheid en burgers. 

 

In 2012 worden er twee deelprojecten van het onderzoeksprogramma Toekomst Zorg afgerond. Het 

eerste project betreft de vraag hoe de zorgverlening doelmatiger kan. Het tweede is een onderzoek 

naar de vraag hoe het collectief verzekerd pakket afgebakend dient te worden. Daarnaast wordt er 

verder gewerkt aan drie andere deelprojecten die zijn gerelateerd aan het bovengenoemde 

onderzoeksprogramma Toekomst Zorg. Dat betreft onderzoeken naar zorgsparen, naar de rol van 

budgetteringssystemen in een vraaggestuurd stelsel en naar aanbod gedreven zorg. Het 

programma werkt mee aan het boek over de Toekomst van de Zorg en een bijbehorende 

conferentie. In augustus wordt het vierjarige Europese onderzoek ANCIEN afgesloten, over de 

inrichting van de ouderenzorg. De beoogde output bestaat uit: 

• Afsluitende rapportage over de stelsels van langdurige zorg in Europa (ANCIEN)  

• Essay over doelmatigheid in de Zorg (als hoofdstuk in het boek Toekomst Zorg)  

• Essay over criteria voor afbakening van de collectieve zorgverzekering (als hoofdstuk in het 

boek Toekomst Zorg) 

• Discussion Paper over aanbodgestuurde vraag 

• Discussion Paper over de rol van budgetteringssystemen in een vraaggestuurd stelsel 

• Boek over de Toekomst van de Zorg (met sector Arbeid en Onderwijs) 

• de organisatie van de halfjaarlijkse Health Policy Workshop, samen met de Nederlandse 

Zorgautoriteit. 

3.6 Sector Fysieke Omgeving 

De sector Fysieke omgeving richt zich op de ontwikkeling en toepassing van samenhangende en 

beleidsrelevante economische visies op infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, 

veiligheid en klimaat. Er bestaat een sterke en toenemende overlap tussen deze onderwerpen. Zo 
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heeft het aanleggen van een nieuwe weg- of spoorverbinding niet alleen effecten op de reistijd 

tussen twee locaties, maar mogelijk ook effecten op de ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op 

de woon-werkbeslissing van mensen en op de locatiekeuze van bedrijven. Dit besef heeft geleid tot 

een sterke verbreding van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) die de sector 

uitvoert. Tegelijkertijd leiden recente ontwikkelingen in de wetenschappelijke literatuur tot een 

verdieping van ons inzicht in deze samenhangen. De sector zal hierop inspelen door meer tijd vrij 

te maken voor het bijhouden en toepassen van nieuwe wetenschappelijke inzichten, ook via eigen 

onderzoek en wetenschappelijke publicaties. Natuurlijk wordt er op diverse manieren 

samengewerkt met het Planbureau voor de Leefomgeving. De belangrijkste inhoudelijke thema’s 

zijn agglomeratie-effecten in de kennis-, arbeid-, en goederenmarkten op economische groei en 

vestigingsklimaat, de ruimtelijke verdeling van de groei (of krimp) en veiligheid, waaronder 

adaptatie en mitigatie ten aanzien van het klimaat. Daarnaast wordt er in 2012 nader bezien wat er 

precies nodig is om het kennisniveau over de woningmarkt op peil te houden.  

 

Momenteel is er nog overleg gaande met departementen over de omvang en programmering van 

de kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie, die de programma’s  Ruimte en 

Infrastructuur omvat.  

 

Programma Ruimte 

Het programma Ruimte is gericht op het maken van regionale en ruimtelijke analyses evenals 

kosten-batenanalyses (KBA’s) van grote projecten die sterk met de grondmarkt zijn verbonden. Een 

belangrijk project dat in 2012 begint is het vervolg de scenariostudie Welvaart en Leefomgeving 

(WLO), dat wederom met het PBL  wordt geschreven. Dit is een vijfjarig project. Daarbij is er een 

groot onderzoek naar nieuwe ideeën over de relatie tussen economie en ecologie. Bijvoorbeeld dat 

uit grondprijzen blijkt dat groenvoorziening en natuur de aantrekkelijkheid van een stad sterk 

vergroot, de ontwikkeling rond ‘groene groei’ waarin economische groei en natuurbeheer 

samengaan en nieuwe ontwikkelingen binnen de MKBA systematiek om natuur en milieu 

monetair te waarderen. Voorts wordt er in het programma onderzoek uitgevoerd naar een aantal 

belangrijke blinde vlekken in de huidige KBA praktijk. Het project ruimtelijk ordeningsbeleid kijkt 

naar de effecten van ruimtelijk ordeningsbeleid op de woningmarkt. De geplande output: 

• Discussion Paper over lokale binding en financiering van lokale overheden 

• Discussion Paper kapitalisatie van de algemene uitkering in lokale woningprijzen 

• Discussion Paper ‘durable housing and the rise of the extreme right in declining areas’ 

• Discussion Paper ‘breakdown of the market for developeable land around a stochastic city 

with public goods’ 

Programma Infrastructuur 

Het programma Infrastructuur richt zich op de economische effecten van diverse 

infrastructuurprojecten, waaronder wegen, spoorverbindingen, dijken en 

waterveiligheidprojecten. De belangrijkste projecten die worden onderzocht zijn de Zuidas en de 

MKBA Afsluitdijk. Vanwege bezuinigingen en het sterk gedaalde rendement op de kantorenmarkt 
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is het project Zuidas weer terug op de tekentafel. Het CPB is hier zeer actief bij betrokken. Zodra 

concrete mogelijkheden zijn uitgewerkt, zal het CPB deze projecten via een Kengetallen-KBA 

beoordelen. De MKBA Afsluitdijk bekijkt wat de optimale norm voor de waterveiligheid in het 

gebied rond het IJsselmeer en het Markermeer. Dit is methodologisch een zeer uitdagend project 

omdat die veiligheid wordt bepaald door een systeem van dijken: de Afsluitdijk en de dijken rond 

beide meren zorgen gezamenlijk voor veiligheid. De bevindingen kunnen grote gevolgen hebben 

voor toekomstige MKBA ’s van dijkveiligheid-projecten. Voorts loopt er meerjarig onderzoek naar 

de effecten van mobiliteitsbeleid. Daarbij gaat het om de verschillende manieren waarop de 

overheid ingrijpt op verschillende transportmarkten, hoe dat mobiliteit en bereikbaarheid 

beïnvloed, wat de (welvaart)economische effecten daarvan zijn, hoe de verschillende vormen van 

beleid op elkaar inwerken en of dat wel effectief en efficiënt is, en wat de consequenties zijn van 

toekomstige ontwikkelingen. In 2012 wordt in dit kader een pilot-onderzoek gedaan naar de 

effecten van de huidige regulering en subsidiering van het goederenvervoer per spoor. Concrete 

output: 

• Second opinion MKBA Zuid-As 

• Boek over veiligheidsnormen voor de Afsluitdijk 

• Discussion Paper ‘Quasi-experimental evidence on the effect of traffic externalities on 

housing prices’ 

• Discussion Paper over verantwoordelijkheden, financiën, en incentives  van waterbeheer en 

waterveiligheid bij rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 

• Discussion Paper ‘an integer programming model for optimally safe dike heights at 

minimum cost’ 

• Discussion Paper ‘the timing and heightening of interdependent dikes’ 

• Notitie ‘eerste schets van de kosten en baten van een aantal beheersstrategieën voor het 

IJsselmeer’ 

• Notitie ‘discontovoet en reëel opties: overzicht van internationale en wetenschappelijke 

inzichten en methoden’. 

 

Programma Klimaat 

Het doel van het programma klimaat is inzicht te krijgen in de efficiënte vormgeving van 

klimaatbeleid. In de eerste plaats gaat het daarbij om de bepaling van het ‘efficiënte’ tempo van 

klimaatbeleid. Ten tweede richt het onderzoek zich op het instrumentarium dat moet worden 

ingezet om ontwikkeling en innovatie van schone technologie zo efficiënt mogelijk te bevorderen. 

Ten derde gaat het om het in kaart brengen van de economische gevolgen van klimaatbeleid, 

inclusief de interacties met andere vormen van beleid zoals luchtvervuiling, landgebruik en 

handel. Een belangrijk project is een onderzoek naar het instrumentarium dat ingezet moet 

worden om inventie en innovatie van schone technologieën optimaal te stimuleren. De output 

van het programma in 2012: 

• Policy Brief regulering van netwerken 
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• Discussion Paper over inbreng van gedetailleerde technologische verandering 

(leereffecten) in het WorldScan/MERGE model, ten behoeve van integrale lucht- en 

klimaatanalyses 

• Discussion Paper over de doorrekening van een geïntegreerd klimaatmodel met zowel 

economische- als klimaatrisico’s. 

• Discussion Paper over instrumentarium innovatiebevordering schone technologieën. 
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