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INFOSESSIE MONITOR 

BREDE WELVAART



Provincie Utrecht en Brede Welvaart

Wat hebben we als PU tot nu toe gedaan?

▪ De Brede Welvaart is opgenomen in de P&C-cyclus:

▪ In de Begroting 2021 is een (voorlopige) set indicatoren uit de destijds bèta-

versie van de regionale Monitor Brede Welvaart opgenomen;

▪ In de Jaarrekening 2020 is een beschrijvende paragraaf over de brede welvaart 

van de provincie Utrecht toegevoegd;

▪ Losse programma's of projecten gebruiken ook het begrip brede 

welvaart en leggen hiermee een relatie (zoals regiodeal Vitale 

Wijken).
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https://provutrecht.begroting-2021.nl/p21187/3-9-1-inleiding
https://provincie-utrecht.jaarverslag-2020.nl/p21492/1-3-ontwikkeling-van-de-brede-welvaart-in-utrecht


Provincie Utrecht en Brede Welvaart

Wat gaan we (PU) komende tijd doen?

▪ Continuering van brede welvaart in de P&C-cyclus (plus 

aanpassen aan definitieve set indicatoren uit regionale monitor);

▪ Ambtelijke informatiesessie(s) over brede welvaart (na de zomer);

▪ Trendanalyse mede op basis van de regionale monitor brede 

welvaart in 2022.
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Provincie Utrecht en Brede Welvaart

Handige links:

▪ Dashboard: Regionale Monitor Brede Welvaart (CBS)

▪ Publicatie: Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021 (CBS)

▪ Youtube: Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021 (CBS)

▪ Podcast: De Monitor Brede Welvaart. Over hier, nu en later. (CBS)

17-6-2021 4

https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/20/monitor-brede-welvaart-de-sdg-s-2021
https://youtu.be/Pj6lP7BBDls
https://www.cbs.nl/nl-nl/podcast/2021/21/aflevering-4-de-monitor-brede-welvaart-over-hier-nu-en-later-




Edwin Horlings

9 juni 2020

Een introductie van de Monitor Brede 
Welvaart
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De vraag naar nieuwe indicatoren



















‘The welfare of a nation 
can, therefore, scarcely 
be inferred from a 
measurement of 
national income’
Simon Kuznets, 1934



De Monitor Brede Welvaart



“[Het] politieke debat [over brede welvaart] moet niet 
gaan over meetinstrumenten en indicatoren, maar over 
hoe het er op hoofdlijnen voor staat met de brede 
welvaart, en over welke politieke keuzes daarbij gemaakt 
moeten worden. Aan dit debat heeft het tot nu toe vaak 
ontbroken.” (Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip, 
2016, p. 6)

Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip
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Een internationaal 
statistisch raamwerk
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Wat is brede welvaart?



Wat we willen 
weten

Wat we kunnen 
meten



Brede welvaart betreft de kwaliteit van 
leven in het hier en nu en de mate waarin 

deze ten koste gaat van die van latere 
generaties of van die van mensen elders in 

de wereld



Brede welvaart betreft de kwaliteit van 
leven in het hier en nu en de mate waarin 

deze ten koste gaat van die van latere 
generaties of van die van mensen elders in 

de wereld
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Het meten van brede welvaart











Indicatoren

per thema

– cijfer

– ranglijst

– kleuren

Thema’s





Globale patronen op gemeentelijk niveau
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Verdeling van de brede welvaart
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Verdeling



Verdeling



Verdeling



Schokbestendigheid



Schokbestendigheid is het vermogen van een systeem of 
stelsel om de kansen op een schok te verkleinen, om een 
schok te absorberen op het moment dat die zich 
voordoet, om snel te herstellen, en zich eventueel 
structureel aan te passen aan de nieuwe situatie na de 
schok.

Definitie van schokbestendigheid



absorberen

herstellen

aanpassen

voorbereiden
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Definitie van schokbestendigheid



1. Levensonderhoud van huishoudens

2. Omvang van kwetsbare groepen

3. Robuustheid van

- biosfeer

- samenleving

- economie

4. Grensoverschrijdende afhankelijkheden

5. Slagkracht van de overheid

Een dashboard met vijf thema’s

brede welvaart ‘hier en nu’

brede welvaart ‘later’

brede welvaart ‘elders’



Sustainable Development Goals



Beleidsrelevante thema’s: SDG’s



Systematiek voor thematische indicatoren

Middelen en 
mogelijkheden

beschermen van 
rechten en 
vrijheden

capaciteit
vermogen

toegankelijkheid
betaalbaarheid

Gebruik gebruik van 
rechten en 
vrijheden

gebruik van 
diensten en 
voorzieningen

gedrag (positief en 
negatief)

Uitkomsten objectieve 
effecten van 
gebruik

relevant eerste-orde 
effecten

Beleving subjectief oordeel tevredenheid zorgen
verwachtingen



Middelen en mogelijkheden
Welke middelen worden ingezet 
om het zorgstelsel te 
onderhouden en te verbeteren? Is 
gezondheidszorg betaalbaar en 
toegankelijk?

Gebruik
Welk gedrag vertonen mensen dat 
van invloed is op hun gezondheid? 
Hoe maken ze gebruik van de zorg?

Beleving
Zijn mensen tevreden met de
eigen gezondheid en met het 
Nederlandse zorgstelsel?

Uitkomsten
Hoe is het gesteld met de actuele 
fysieke en psychische gezondheid 
van de bevolking en met de 
kwaliteit van de zorg?
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Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-
2020)

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-
statistische-diensten/2021/vijf-jaar-implementatie-van-
de-sdg-s-in-nederland--2016-2020--/2-samenvatting-van-
het-rapport

Rijksbeleid langs de SDG-meetlat

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2021/vijf-jaar-implementatie-van-de-sdg-s-in-nederland--2016-2020--/2-samenvatting-van-het-rapport
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Strategische besluitvorming



Strategische keuzes die elkaar uitsluiten of juist 
wederzijds versterken

Bijvoorbeeld:

– Strijd om de ruimte (wonen of natuur)

– Tijdbesteding (werken of vrije tijd)

– Besteding van beschikbare middelen

– Investeringen in duurzaamheid voor klimaat en
economie

Afruilen en synergie
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Toelichting op het online dashboard van de 
regionale monitor brede welvaart 2020



Brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’ voor gemeenten, 
provincies en COROP-gebieden

https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredew
elvaart/

regionale Monitor Brede Welvaart 2020
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https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/


brede welvaart ‘hier en

nu’ en ‘later’
– trends en jaarmutaties

– kleuren

– thema’s en indicatoren

Dimensies



Indicatoren

per thema

– cijfer

– ranglijst

– kleuren

Thema’s



– kaart

– tijdreeksen

– betrouwbaarheids-
marges

– vergelijkingsregio’s

– gaten in de data

Indicatoren



Naar een hogere 
resolutie

wijken en buurten (Eindhoven)

<100 m2 (ecosysteemrekeningen)



‒ Middelen die worden ingezet en de mogelijkheden die 
beschikbaar zijn

‒ Gebruik van bestaande mogelijkheden

‒ Uitkomsten direct gerelateerd aan het gebruik van 
bestaande mogelijkheden

‒ Subjectieve beleving

Informatie voor het maatschappelijk debat



De interventielogica van beleid

Behoeften

Doelstellingen Inputs Activiteiten Outputs

Uitkomsten

ImpactsExterne factoren

Interventie

Onder controle van beleid

Invloed van andere partijen

Ef
fe

ct
en



Selectie van indicatoren voor thema’s



De interventielogica van beleid

Behoeften

Doelstellingen Inputs Activiteiten Outputs

Uitkomsten

ImpactsExterne factoren

Interventie

Onder controle van beleid

Invloed van andere partijen

Ef
fe

ct
en

Middelen en
mogelijkheden Gebruik

Uitkomsten

Beleving



Middelen en mogelijkheden
Met welke middelen worden 
kinderen, jongeren en 
volwassenen voorzien van goed 
onderwijs? Hoeveel geld en 
menskracht wordt in het 
onderwijs geïnvesteerd?

Gebruik
Hoeveel mensen participeren in het 
onderwijs? Aspecten van gedrag 
betreffen de beslissing om 
voortijdig van school te gaan of om 
op latere leeftijd alsnog een 
opleiding te volgen.

Beleving
Zijn mensen tevreden met de 
kwaliteit van het onderwijs en met 
hun toegang tot het onderwijs?

Uitkomsten
Hoe is het gesteld met het 
opleidingsniveau van de inwoners 
van Nederland en hoe goed zijn 
specifieke vaardigheden ontwikkeld 
die in het onderwijs worden 
geleerd?
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Middelen die worden 
ingezet en de 
mogelijkheden die 
beschikbaar zijn

Middelen en mogelijkheden betreffen de hulpbronnen en andere 
middelen die op een thema worden ingezet en de rechten, 
vrijheden en andere mogelijkheden die mensen hebben om hun 
brede welvaart op dit thema vorm te geven. Het gaat om de 
capaciteit van bestaande infrastructuur en systemen. Het gaat om 
de toegang tot en betaalbaarheid van diensten. En het gaat om 
lopende uitgaven en nieuwe investeringen.

Gebruik van 
bestaande 
mogelijkheden

Gebruik betreft het aantal mensen, huishoudens en bedrijven en 
anderen dat gebruik maakt van de middelen en mogelijkheden. 
Hierbij horen ook aspecten van gedrag zoals sporten, roken, teveel 
eten of geld lenen.

Uitkomsten direct 
gerelateerd aan het 
gebruik van 
bestaande 
mogelijkheden

Uitkomsten zijn de positieve en negatieve effecten van het gebruik 
van bestaande middelen en mogelijkheden. Het gaat nadrukkelijk 
niet om bewezen causale relaties tussen gebruik en effecten. Het 
gaat om de effecten die volgens experts en beleidsmakers het 
meest relevant zijn.

Subjectieve beleving Beleving toont het subjectieve oordeel van mensen over de 
uitkomsten op een thema. Het kan gaan om de waardering die ze 
geven aan een aspect van hun leven of om hun zorgen over een 
bepaald probleem, maar ook over hun verwachtingen voor de 
toekomst.



Voor wat er feitelijk gebeurt


