
2726 ESB, 104(4772S), 11 april 2019 ESB, 104(4772S), 11 april 2019

Br
ed

e 

W
el

va
ar

ts
in

di
ca

to
r

M
on

ito
r B

re
de

 
W

el
va

ar
t (

M
BW

) 

Ge
nu

in
e s

av
in

gs

Sustainable 

development

 goals (S
DG)

Ecological fo
otprin

t

CES Recommendations

Human development 

index (HDI)

Better life 

initiative (BLI)

Index of sustainable 

economic welfare (ISEW)
Commissie-Stiglitz-Sen-Fitoussi

World database of happiness 

Duurzaam nationaal 

inkomen (DNI)

Monitor duurzaam 
Nederland

Measure of economic 

welfare (MEW)

Sustainable society 

index (SSI)

Leefsituatie-index (LSI)

U-Index

Bruto binnenlands 

product (bbp)

Genuine progress 

indicator (GPI)Co
m

m
is

si
on

  
on

 su
st

ai
na

bl
e 

de
ve

lo
pm

en
t (

CS
D)

2016 

2018

2015

2014

2011
2009

1989
1993

1993

1993

  19
74

  1
98

4

  1972

  1972

  1934

20
07

  2004

  1995
  1995

  2
00

9

Conceptuele index

Één indexcijfer

Conceptueel

Niet-conceptueel

Set van indicatoren

Niet-conceptuele 
index

Conceptuele set 
van indicatoren

Niet-conceptuele 
set van indicatoren

Conceptuele 
indicatoren zijn 
gebaseerd op 
een onderliggend 
analytisch 
raamwerk. Niet-
conceptuele 
indicatoren staan 
meer keuzes bij de 
samenstelling toe.

Inzicht in welvaart
Er zijn veel alternatieven voor het bruto binnenlands 
product. Hier een selectie van de belangrijkste inter-
nationale bijdrages en de Nederlandse initiatieven.

Bruto binnenlands product
De meest gebruikte indicator uit de nationale   
rekeningen is het bruto binnenlands product (bbp). Het 
bbp is de som van de toegevoegde waarde die in het 
land is  gegenereerd en het saldo van productgebonden 
 belastingen en subsidies.

Leefsituatie-index
De leefsituatie-index van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau geeft een samen-
vatting van individueel welzijn en welvaart.

Mismeasuring our lives
Met het ‘Stiglitz-rapport’ nam de aandacht voor 

brede welvaart sterk toe. De commissie werd 
ingesteld door de Franse president Sarkozy.

Our common future
De Verenigde Naties zijn al decennia bezig met brede  welvaart. 
Zo hebben het Brundtland-rapport uit 1987 en de daaropvolgende 
Earth  Summits niet-conceptuele indicatoren en indicatorensets 
een enorme boost gegeven. 

Monitor Brede Welvaart
De monitor wordt samengesteld door het CBS en geeft  

aan de hand van drie dashboards met indicatoren  
informatie over welvaart in de brede zin van het woord. 

Brede Welvaartsindicator
De Brede Welvaartsindicator sluit aan op 

het raamwerk van het Better Life Initiative 
van de OESO en kiest voor één indicator. 

Hierdoor zijn uitruilen tussen verschillende 
dimensies expliciet en is vergelijken van wel-
vaart tussen regio’s en over de tijd mogelijk. 

World database of happiness
De levensverwachting en eigen meting 
van geluk zijn gemakkelijk meetbaar en 
internationaal vergelijkbaar.

Hier en nu           Later             Elders

U-index
Daniel Kahneman en Alan Krueger hebben 
een index voorgesteld die de tijd meet dat 

individuen ongelukkig zijn.

Duurzaam nationaal inkomen
Roefie Hueting is de grondlegger van het 
duurzaam nationaal inkomen, waarbij 
milieufuncties centraal staan.
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