Brede Welvaart Monitor: monitor voor welvaart en welzijn
Guus Berkhout
Met de razendsnelle ontwikkeling van big data technologie is het mogelijk
maatschappelijke ontwikkelingen op de voet te volgen (‘monitoring’). Daardoor kunnen
onverwachte veranderingen tijdig gesignaleerd worden. Maar ook kunnen de gevolgen
van nieuw beleid op een objectieve manier worden gemeten. Met die feedback krijgen
beleidsmakers en beleidsuitvoerders de kans hun aanpak voortdurend te verbeteren.
Er wordt een intelligente monitor voor welvaart en welzijn voorgesteld (’Brede Welvaart
Monitor’). De BWM is geen zwarte doos, maar geeft bestuurders op elk gewenst
moment inzicht in de data achter de resultaten. Daarmee kunnen gedetailleerde
verbeteringen in de bestuurspraktijk worden aangebracht.

Introductie
In hoogontwikkelde landen, zoals Nederland, geldt een hoog welvaartsniveau met een
besteedbaar gemiddeld inkomen van meer dan €30 per persoon per dag. In veel van die
landen is ook de inkomensongelijkheid laag (Gini index is minder dan 0.2).
Voor een verdere verhoging van de levenskwaliteit ligt de prioriteit niet alleen meer bij
een nog verdere verhoging van de welvaart (met name voor de laagst betaalden), maar
ook bij een verhoging van het welzijn. Hierbij gaat het om een goede gezondheid, een
zinvolle baan en een veilige leefomgeving. Het resultaat is dat mensen langer actief
blijven en gelukkiger oud worden.
Figuur 1 laat zien dat bij arme landen inkomen een belangrijke invloed heeft op de
levensduur, maar bij rijke landen is die invloed klein. Hier moet welzijn zorgen dat
levensduur toeneemt.
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Figuur 1: De gemiddelde levensverwachting in de wereld als functie van het gemiddelde
besteedbare inkomen. De trend laat duidelijk zien dat in het begin van ontwikkeling welvaart een
belangrijke rol speelt, maar dat in welvarende landen (zoals Nederland) die rol afvlakt. Een
hogere levensduur moet daar komen van welzijnsbeleid.
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Het Centre for Global Socio-Economic Change (CFGSEC) heeft een methode ontwikkeld
om essentiële sociale, economische en demografische data bij elkaar te brengen en die
vervolgens stapsgewijs te combineren tot een transitiepad dat inzicht geeft in de
ontwikkeling van de Brede Welvaart in een leefgemeenschap (land, provincie,
gemeente, buurt). Het transitiepad geeft door de jaren heen een beeld over hoe
gelukkig een gemeenschap zich voelt in zijn leefomgeving. Daaruit kan worden afgeleid
of het gekozen brede welvaartsbeleid ook daadwerkelijk succes heeft of dat aanpassing
nodig is.

Monitor opgebouwd uit drie lagen
Figuur 2 laat zien dat CFGSEC’s Brede Welvaart Monitor (BWM) is opgebouwd uit
drie lagen. Aggregatie vindt plaats als we van een lagere naar een hogere laag
bewegen. Zo kan elk geaggregeerd resultaat worden geanalyseerd aan de hand van
de onderliggende data. Door de gelaagde structuur van de monitor wordt een diep
inzicht gecreëerd hoe en waarom brede welvaartsniveaus (‘prosperity levels’) zijn
zoals ze zijn en waarom ze veranderen zoals ze veranderen (geen blackbox aanpak).
Zo ontstaat volledige transparantie. Juist die inzichten zijn hard nodig bij het
begrijpen wat er echt aan de hand is.
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Figuur 2: De gelaagdheid van CFGSEC’s brede Welvaart Monitor (BWM), waarbij het
aggregatieniveau naar boven toeneemt. Laag 1 heeft het hoogste aggregatieniveau, waarin
welvaart en welzijn zijn geïntegreerd tot brede welvaart (‘prosperity’). Recente onderzoeken
geven aan dat Nederland er wat betreft welvaart (linkerkant) vrij goed voorstaat, maar wat
betreft welzijn (rechterkant) is er nog veel te doen.

Integratie van sociaal-economische en sociaal-demografische data
Het Brede Welvaart Transitie pad(zie figuur 2, laag 1) ontstaat uit een integratie van:
• Het welvaart transitiepad (ofwel het sociaal-economische transitiepad): dit pad
geeft inzicht in de verandering in welvaart van een gemeenschap door de jaren
heen (figuur 2, laag 2-links).
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Het welvaart transitiepad maakt voor een geheel land of voor een provincie of
voor een (deel)gemeente de ontwikkeling van de welvaart met harde feiten
zichtbaar in termen van het gemiddelde inkomen en het percentage mensen dat
onder de armoedegrens leeft. Het actief bijdragen aan de economie door
iedereen in de samenleving, en een rechtvaardige beloning daarvoor, wordt
gezien als de essentiële voorwaarde voor welvaart.
•

Het welzijn transitiepad (ofwel het sociaal-demografische transitiepad): dit pad
geeft inzicht in de verandering in welzijn van een gemeenschap door de jaren
heen (figuur 2, laag 2-rechts).
Het welzijn transitiepad maakt voor een geheel land of voor een provincie of
voor een (deel)gemeente de ontwikkeling van het welzijn met harde feiten
zichtbaar in termen van de maximum leeftijd die gemiddeld wordt bereikt
(‘levensduur’) en het percentage mensen dat vroegtijdig overlijdt. Het op een
gezonde manier bereiken van een hoge leeftijd voor iedereen wordt gezien als
de essentiële voorwaarde voor welzijn.

Bovendien, elk punt van het welvaart transitiepad kan worden aangevuld met specifieke
sociaaleconomische indicatoren zoals inkomensongelijkheid, vacatures en
werkeloosheidspercentages, import en export, nieuwe bedrijvigheid en faillissementen,
energieprijs, lokale belasting, vertrouwen in werk en inkomen, enz., zodat er samenhang
kan worden aangebracht tussen de ontwikkeling van het sociaaleconomische
transitiepad en de ontwikkeling in de gekozen indicatoren. Het niveau van de
welvaartsongelijkheid (in termen van spreiding van het inkomen dat mensen ontvangen)
wordt gezien als de belangrijkste sociaaleconomische indicator.
Evenzo, elk punt van het welzijn transitiepad in figuur 4 wordt aangevuld met specifieke
demografische indicatoren zoals levensduurongelijkheid, onzekerheden in werk en
inkomen (vooral voor senioren), ongezonde levensstijl, kwaliteit van de gezondheidszorg
(vooral voor ouderen), lokale luchtvervuiling, criminaliteit in de woonomgeving, zodat er
samenhang kan worden aangebracht tussen de ontwikkeling van het sociaaldemografische transitiepad en de ontwikkeling van de gekozen indicatoren. Het niveau
van de demografische ongelijkheid (in termen van spreiding van de maximale leeftijd die
mensen bereiken) wordt gezien als de belangrijkste sociaal-demografische indicator.
In laag 3 van de monitor wordt de positie van een leefgemeenschap zichtbaar gemaakt
ten opzichte van ander vergelijkbare gemeenschappen:
- vergelijking van buurten in een gemeente
- vergelijking van gemeenten in een provincie (of regio)
- vergelijking van provincies in een land
- vergelijking van landen in de wereld.
Zo wordt voor elke gemeenschap de context zichtbaar gemaakt op elke gewenst niveau:
‘hoe doen we het in vergelijking met anderen?’. Daaruit kan desgewenst een ranking
gemaakt worden.
Merk op dat zo ook samenhang kan worden gecreëerd tussen de verschillende
bestuursniveaus (buurt, gemeente, provincie, land en internationale unies zoals de EU).
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Enkele voorbeelden
1. Sociaal-economisch Landschap (laag 3)
Het sociaaleconomische landschap stelt ons in staat de welvaartspositie die een
leefgemeenschap inneemt ten opzichte van andere gemeenschappen zichtbaar te
maken: ‘hoe goed doen we het in vergelijking met anderen’. Als voorbeeld laat Figuur 2
welvaart zien op verschillende geografische schalen:
• Figuur 3a de welvaartspositie van het relatief rijke Nederland in de wereld;
• Figuur 3b de welvaartspositie van de gemeenten in Nederland;
• Figuur 3c de welvaartspositie van de gemeenten in de provincie Noord-Holland
• Figuur 3d de welvaartspositie van de buurten in de gemeente Amsterdam.
•
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Figuur 3a: Sociaaleconomische positie van Nederland in de wereld
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Figuur 3b: Sociaaleconomische positie van de 389 gemeenten in Nederland (2005 - 2014)
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Figuur 3c: Sociaaleconomische positie van de 51 gemeenten in de provincie Noord-Holland
(2005- 2014)
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Figuur 3d: Sociaaleconomische positie van buurten in Amsterdam (illustratie).

2. Welvaart transitiepad (laag 2)
Bovendien kunnen we de verandering in welvaart van een individuele gemeenschap
door de jaren heen laten zien. Figuur 4 geeft een voorbeeld van de veranderende
welvaartspositie van Nederland en Griekenland gedurende de afgelopen 30 jaar. De
invloed van de crisis in beide landen is duidelijk te zien (verschillen zijn groot). Als deze
monitor toentertijd aanwezig zou zijn geweest, had tijdig ingegrepen kunnen worden.

Figuur 4: Het welvaart transitiepad van Nederland en Griekenland in de afgelopen 30 jaar. Zie
het grote verschil tussen beide landen. Deze transitiepaden kunnen ook op provinciaal en
gemeentelijk niveau worden zichtbaar gemaakt.

Met een transitiepad zoals in Figuur 4 zien we hoe de welvaart van een specifieke
leefgemeenschap zich door de jaren heen zich ontwikkelt. Daar kunnen we ook uit
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afleiden hoe die gemeenschap heeft gereageerd op een belangrijke externe
economische verandering of op een belangrijke interne beleidsbeslissing (zie de invloed
van de recente financiële crisis in figuur 4).
2b. Welzijn transitiepad (laag 2)
We kunnen de verandering in welzijn van leefgemeenschappen, het sociaal
demografische transitiepad, door de jaren heen laten zien. Figuur 5 geeft een voorbeeld
van de veranderende sociaal-demografische omstandigheden in Nederland gedurende
de afgelopen 30 jaar.

Figuur 5: Het welzijn transitiepad van Nederland geeft de relatie aan tussen hoe oud mensen
gemiddeld worden (gemiddelde levensduur langs de horizontale as) en het percentage mensen
dat overlijdt vóór hun pensioen leeftijd (vroegtijdig overlijden langs de verticale as). Er zijn drie
pensioenleeftijden gekozen.

Met transitiepaden zoals in Figuur 5 zien we hoe het welzijn van een specifieke
leefgemeenschap zich door de jaren heen ontwikkelt in relatie tot de gekozen
pensioenleeftijd. Daaruit kunnen we afleiden hoe die gemeenschap heeft gereageerd op
een belangrijke externe maatschappelijk verandering (zoals pensioenleeftijd,
robotisering, natuurrampen) of na een belangrijke interne beleidsbeslissing (zoals
meerjarenplannen over lasten, milieu, veiligheid). Deze sociaal-demografische
informatie wordt van groot belang voor welzijnsbeleid in samenlevingen die krimpen en
vergrijzen. Merk op dat voor een pensioenleeftijd van 67 jaar 20% zijn pensioen niet
haalt, voor een pensioenleeftijd van 77 jaar is dat 40% en voor een pensioenleeftijd
van 87 jaar is dat 75%. Bij een welzijnsbeleid is de ambitie om die percentages te
verlagen.
Op basis van de CFGSEC analyse hebben bestuurders een sterke basis bij het maken en
uitvoeren van welvaarts-en welzijnsbeleid. Indien deze analyses worden doorgezet en
continu worden voorzien van nieuwe data wordt het totale systeem (mens + machine)
intelligenter. Dit is het kloppend hart van een ‘Brede Welvaart Monitor (BWM)’ die
ingezet kan worden voor het nauwgezet volgen van de doelstellingen van een
meerjarenprogramma.
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Ten slotte
CFGSEC’s monitor geeft bestuurders op elk gewenst moment inzicht in de welvaart- en
welzijnsontwikkeling van hun land/provincie/(deel)gemeente:
-

brede welvaart transitiepad (laag 1)
welvaart transitiepad; welzijn transitiepad (laag 2)
sociaal-economisch landschap; sociaal-demografisch landschap (laag 3).

Gebruik wordt gemaakt van de vele betrouwbare publieke databases die heden ten
dage beschikbaar zijn. De herkomst van data is dus volledig transparant.
Ten slotte, CFGSEC heeft ook een voorspellingsmethode ontwikkelt die de
transitiepaden doortrekt naar de toekomst. Dit wordt gedaan voor het scenario
‘business as usual’ alsmede voor een aantal toekomstscenario’s met
beleidsvoornemens. Door toekomstvoorspellingen te vergelijken met wat in
werkelijkheid gerealiseerd wordt, ontstaat een lerend systeem.
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