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Brede Welvaart
Wie geniet brede welvaart? Veel
Nederlanders, maar Nederland nog niet
echt.
Voor een aantal jaren had ik in mijn agenda
een overzichtje met de 8 millennium-doelen
van de Verenigde Naties uit 2000. Enerzijds
was ik me hiermee bewust van de welvaart
en voorspoed van ons kleine productieve
land met zeeklimaat, en anderzijds was ik
me bewust van de armoede in grote delen
van de wereld. Tot 2015 werd aan de hand
van prestatie-indicatoren de vooruitgang
bijgehouden ten opzichte van 1990. De
doelen zijn niet gehaald, maar wel sterk
verbeterd (extreme armoede gold in 1990
voor 61 % van de bevolking, in 2015 nog
voor 4 %).
In 2016 kwamen in de plaats van de
millenniumdoelen 2 keer zoveel Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, de Sustainable
Development Goals, afgekort SDG. Al in
2014 werden op de ‘Conference of
European Statisticians (CES)’ aanbevelingen
opgesteld voor indicatoren en
meetmethoden voor de SDGs. Een indicator
is gedefinieerd als een statistisch gegeven
waarvan wordt verondersteld dat het
representatief is voor een fenomeen, dat
ermee wordt gemeten. Het CES- meetsysteem is de internationale standaard,
waarmee brede welvaart en duurzaamheid
bijgehouden kunnen worden. De Verenigde
Naties, de OESO en Eurostat hebben
hiervoor de handen ineengeslagen.

MILLENNIUMDOELEN
1.

Armoede en honger de wereld uit

2.

Basisonderwijs voor alle kinderen

3.

Minder sekseongelijkheid en meer
mondigheid van vrouwen

4.

Minder kindersterfte

5.

Betere gezondheidszorg voor
kraamvrouwen

6.

Bestrijding van hiv en aids, malaria en
andere dodelijke ziektes

7.

Een goed leefmilieu

8.

Wereldwijde samenwerking

'nieuwe' nulmeting gedaan.
Vervolgmetingen laten verbetering,
verslechtering of onveranderd zien door te
vergelijken met de nulmeting.
Voor ons publiceerde het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) de indicatoren in de
Monitor Brede Welvaart en Sustainable
Development Goals. Als definitie geldt:
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. Vanuit deze definitie van brede
welvaart zijn drie dashboards ontwikkeld:
brede welvaart ‘hier en nu’, brede welvaart
later’, en brede welvaart ‘elders’.

Landen hebben in 2015-2016 hun eigen
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Dat het in ons land niet onverdeeld de goede kant op gaat, laat onderstaand plaatje van het
CBS uit 2018 zien. Nu is een verschil over 3 jaar niet zo veelzeggend, maar toch.

Loop je door de ‘sustainable-development-goals’ (2019) heen, dan wordt duidelijk hoe we het
doen ten opzichte van eerder en ten opzichte van andere landen:
In de thema's samenleving, materiele welvaart, welzijn en arbeid en vrije tijd scoren we als
Nederland hoog op de EU-ranglijst. Thema’s die gerelateerd zijn aan huisvesting en arbeid laten
een dalende lijn zien. Wat betreft het thema gezondheid: overgewicht neemt toe.
We scoren laag op het gebied van klimaat en energie: "Ondanks de forse uitbreiding van de
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capaciteit aan hernieuwbare energie in 2018, is de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen
hoog in vergelijking met andere EU-landen."
Het aandeel hernieuwbare energie neemt wel toe maar blijft ver achter in het licht van de
doelstellingen. Wat betreft vrede, veiligheid en rechtvaardigheid doen we het goed in ons land.
Wat geen verassing zal zijn:
"Brede welvaart hangt het sterkst samen met onderwijsniveau. De brede welvaart van
hoogopgeleiden is beduidend hoger dan die van laagopgeleiden. Gemiddeld hebben
hoogopgeleiden op twaalf van de twintig indicatoren een gunstige waarde. Laagopgeleiden
hebben daarentegen gemiddeld op elf van de twintig indicatoren een ongunstige waarde. Wel
springen laagopgeleiden er positief uit qua tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd..."
Voor veel SDG-(sub)doelen ontbreken nog nationale ambities en doelstellingen.
Mét een nationale strategie komt meer focus te liggen op het verder verbeteren en aanpassen
van SGD-monitoring in ons land. Parallel hieraan gaat de discussie door onder de Europese
statistici over definities en de ontwikkeling van de meest zinvolle VN -indicatorenlijst ter
aanbeveling.
Tenslotte wil ik hier niet onvermeld laten: Iedereen kan bijdragen aan duurzame
ontwikkelingsdoelen: https://www.sdgnederland.nl/

Bronnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen - Doelen
2019EP10 Toelichting Monitor brede Welvaart.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afsprakenontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/20/monitor-brede-welvaart-web.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/24/nederland-is-in-eu-minst-duurzaam-a3988037
https://esb.nu/esb/20051415/arbeidskwaliteit-moet-een-indicator-voor-brede-welvaart-zijn
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