
Verantwoording 

Hieronder is een overzicht te vinden van alle gebruikte data: 

Inflatie 

De inflatiecijfers zijn afkomstig van Eurostat. De Europese inflatiecijfers voor Nederland wijken iets af 

van de Nederlandse. Dit komt doordat er een andere rekenmethode gebruikt wordt. Om de data te 

kunnen vergelijken hebben we gekozen om het Europese inflatiepercentage te noemen. Er is gebruik 

gemaakt van de meest recente cijfers over augustus 2022. 

Werkjaren 

Ook de cijfers over het aantal jaren dat we naar verwachting werken zijn afkomstig van Eurostat.  

Deze cijfers laten zien hoe lang iemand die nu vijftien jaar is naar verwachting deel uit zal maken van 

de beroepsbevolking. De meest recente cijfers gaan over 2021. 

Werkuren 

Eurostat heeft ook een rijtje gezet hoeveel uur een werknemer gemiddeld werkt per week. De meest 

recente cijfers gaan over 2021. 

Arbeidsparticipatie 

De cijfers over arbeidsparticipatie zijn afkomstig van OESO. Zij hebben op een rijtje gezet hoeveel 

procent van de beroepsbevolking een betaalde baan heeft. Er is gebruikt gemaakt van de meest 

recente cijfers over het eerste kwartaal van 2022. 

Kinderopvang 

De cijfers over de kinderopvangkosten zijn ook afkomstig van OESO. OESO heeft gekeken hoe hoog 

de kosten zijn voor ouders die gebruik maken van voltijdse kinderopvang na eventuele toeslagen. De 

meest recente cijfers zijn afkomstig uit 2021. 

Zorgkosten/ kwaliteit van de zorg 

De data over de zorgkosten en de kwaliteit van de zorg komt uit het rapport ‘State of Health in the 

EU’. In het Nederlandse landenprofiel (2021) wordt duidelijk hoe het ervoor staat met de 

gezondheidszorg. Het rapport is voornamelijk gebaseerd op OESO en Eurostat data en aangevuld met 

data van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), het Europees Centrum voor 

ziektepreventie- en bestrijding (ECDC), de onderzoeken van Health Behaviour in School-Aged 

Children (HBSC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en nationale bronnen. De meeste 

gegevens hebben betrekking op 2019.  

Huizenprijzen 

De cijfers over de stijgende huizenprijzen zijn afkomstig van Eurostat. Het gaat om geïndexeerde 

data. De stijging wordt vergeleken met 2015. De meest recente cijfers zijn afkomstig uit 2021. 

Woonlasten 

De cijfers over de woonlasten zijn ook afkomstig van Eurostat. Eurostat bekeek hoeveel procent van 

het inkomen er gemiddeld uitgegeven wordt aan woonkosten. De meest recente gegevens hebben 

betrekking op 2021. 

Onderwijskwaliteit 

Het onderzoek naar de onderwijsprestaties van vijftienjarige is hier te vinden. Dit onderzoek wordt 

één keer in de drie jaar uitgevoerd door PISA. In verband met de coronacrisis heeft het nieuwe 

onderzoek vertraging. De laatste gegevens zijn afkomstig uit 2018.  



Groepsgrootte 

De cijfers over de klasgrootte in het basisonderwijs zijn afkomstig van OESO. De meest recente cijfers 

gaan over 2019. 

Collegegeld 

OESO heeft op een rijtje gezet hoe duur het collegegeld gemiddeld is per EU-land (in dollars). Deze 

gegevens zijn afkomstig uit het rapport ‘Education at a Glance 2021’. De meest recente cijfers gaan 

over schooljaar 2019/2020. 

Veiligheidsgevoel 

Voor het onderwerp veiligheid is ervoor gekozen om geen criminaliteitsstatistieken te vergelijken. De 

definitie en registratie van misdrijven is per land anders. Daarom vallen deze cijfers niet met elkaar te 

vergelijken. 

De cijfers over het aantal Nederlander dat zich veilig voelt wanneer ze ’s avonds alleen naar huis 

lopen zijn afkomstig uit het rapport 'How’s Life? 2020' van OESO. De meest recente cijfers zijn 

afkomstig uit 2018. 

De cijfers over het aantal Nederlanders dat in hun buurt te maken krijgt met criminaliteit, vandalisme 

of geweld zijn afkomstig van Eurostat. De meest recente cijfers komen uit 2020. 

De cijfers over fraude, geweld en het aantal mensen dat lastiggevallen wordt zijn afkomstig uit het 

rapport 'Crime, safety and victims’ rights' van de European Union Agency for Fundamental Rights 

(FRA). Dit rapport is afkomstig uit 2021.  

Geluk 

De cijfers over geluk zijn afkomstig uit het ‘World Happiness Report’.  

 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/average-class-size-in-primary-education-by-type-of-institution-2019_350dec16-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2021_ab5cbbc2-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life/volume-/issue-_9870c393-en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mddw03/default/table?lang=en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-crime-safety-victims-rights-summary_en.pdf
https://worldhappiness.report/ed/2022/

