
cruciaal punt omdenieuwe indi-
cator in één cijferweer te geven.
Dat is ookprecieswaardekracht
vanhet bbp zit. Bovendienmaakt
een integrale indicator de span-
ningen tussende samenstellende
delen inzichtelijk.Dan is de in-
dicator geengrabbeltonwaaruit
iedereennaar believenkan
kiezen.Maar als uiteenlopende
aspecten in één indicatorworden
uitgedrukt is de grote vraag: hoe
kom je tot de juisteweging?Hoe
bepaal je hoeduurzaamheid en
levensverwachting zich tot elkaar
verhouden?Die vragen zijnnog
niet bevredigendopgelost. Van
Bavel geeft aandat er hard ge-
werktwordt omdewegingen ver-
der te verbeteren, aansluitendop
hetwerk vanonder andereOeso.

De vraag is of deuitkomsten
vandeBredeWelvaartsindicator
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Omwelvaart enwelzijn inbeeld
tebrengen, voldoet het huidige
statistische instrumentarium
maarmatig.Daar zijn economen
hetwel over eens.Maarde vol-
gende stap, iets nieuwsopzetten
endaar ooknogeens consensus
over verwerven, dieblijkt heel
lastig.

Economenbaseren zichwe-
reldwijd ophet brutobinnen-
landsproduct.Het heeft het grote
voordeel dat er een eenduidig
inde tijd en tussen landengoed
vergelijkbaar groeicijfer voor de
economieuitrolt. Dat blijkt heel
handzaam,ookal blijft er heel
veel informatie overwelvaart en
welzijnbuitenbeschouwing.

HoogleraarBas vanBavel van
deUniversiteitUtrecht spant
zich inomeenalternatief voor
het bbpenhet groeicijfer te
ontwikkelen. ‘We zijn in een
ontwikkelde economie voorde
ontwikkeling vanwelvaart steeds
meer afhankelijk vandekwaliteit
vanbeleid, regelgeving ende in-
stituties. Een stijging vanhet bbp
vertaalt zichnauwelijksnogdi-
rect in een stijging vanwelvaart.
Het bbp zegt steedsminder.We
hebbendus eenbetere indicator
nodigdiewelvaartmeerdirect
meet’, aldusVanBavel.

Dekwaliteit vanhetmilieu, de
mate van inkomensongelijkheid,
alle voorde consumentnuttige
dienstendie gratis via internet
beschikbaar zijn, vrijwilligers-
werk, dekwaliteit vande zorg,
niets vandit alles komt inde
groeicijfers terecht.

DeUniversiteitUtrecht,met
medewerking vanVanBavel, en
deRabobankhebben in2016
voorNederlandal deBrede
Welvaartsindicator ontwikkeld.
Daarinwordenelf dimensies zo-
als levensverwachting, veiligheid,
milieu,werkloosheid enhuis-
houdinkomenmeegenomen.De
eerste scoresduideneropdat de
bredewelvaart het de afgelopen
paar jaarminder goeddoet dan
het bbp.

VoorVanBavelwashet een

Nieuwemaatstaf voorgroei
instellen isniet zogemakkelijk
Alternatieven
voor het bbp
zijn er genoeg.
Consensus erover
ligt minder voor
de hand

Smilde in Noord-
oost-Drenthe. De regio
scoort hoog in de Brede
Welvaartsindicator,
ondermeer door de
veiligheid enwoon-
tevredenheid. FOTO:CORNÉ
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HOOGTE

wel logisch verklaarbaar zijn.
ZokrijgtNoord-OostDrenthe
dehoogste score inNederland,
onder anderedoorde veiligheid
enwoontevredenheid.Degrote
steden scoren juist slecht vooral
door eenmatige veiligheid. Toch
lijkt het de vraagof deNederland-
sebevolkingAssenenSmildeook
als aantrekkelijker ervaart dan
DenHaagofAmsterdam.

HansStegemanwasnamens
zijn vorigewerkgeverRabobank
nauwbetrokkenbij deontwikke-
ling vandeBredeWelvaartsindi-
cator. Tegenwoordig is hijwerk-
zaamals economischanalist voor
Triodos InvestmentManage-
ment. Stegemanzegtnog steeds
overtuigd te zijn vannut ennood-
zaak vandeontwikkeling van
eenalternatieve indicator,maar
twijfelt er aanof deBredeWel-
vaartsindicator het gaatworden:
‘Het blijkt indepraktijkmoeilijk
om iets te construerenwatmeer
is danalleen terugkijkend. Als
het geenbasis voor voorspellin-
genkan zijn, kun je ookgeen
invloedophet beleiduitoefenen.
Danhaaltmenbij hetCentraal
Planbureaude schouders opover
je alternatief, zeker als het puur
Nederlands is.’

Volgens Stegemanzijn er al
veel alternatieven voorhet bbp
ontwikkeld engaat het er inde
praktijkniet omwiehet beste
alternatief heeft,maar omhet
alternatiefwaarvoorhet breedste
draagvlakontstaat.Het gaat er
volgens Stegemansteedsmeer
op lijkendat de zeventien criteria
vandeSustainableDevelopment
Goals, de SDG’s, vandeVNde

CBS werkt aan alternatieven

Het CBS
is druk-
doende
om alter-

natieven voor het
bbp te ontwik-
kelen en zet een
monitor brede
welvaart op.
Volgens hoofd
econoom Peter
Hein van Mulligen
komt het bureau
half mei met een

nadere studie. Die
zal vooral geba
seerd zijn op de
zeventien SDG’s
van de VN. Daarin
zitten zaken in als
sanitaire voorzie
ningen, armoede,
honger, econo
mische groei,
duurzame ont
wikkeling en ge
nderongelijkheid.
Dit levert per

onderdeel aparte
resultaten op. Om
tot één enkele in
dicator te komen
zou het CBS we
gingen moeten
toekennen aan
de verschillende
onderdelen. Maar
dat doet het niet.
‘Dat laten we aan
de politiek over’,
aldus Van Mulli
gen.

slag gaanwinnen: ‘Daarom ishet
zeer de vraagofhet nog zinheeft
inNederlandeeneigenpad te
bewandelen.’

‘Het is eenuitdaging’, zegt Ste-
geman, ‘OmmetdeSDG’s voor-
uit te kijken en te voorspellen. Er
is eenaantalwetenschappelijke
artikelenwaarinwordt gepro-
beerd eenmodel temaken.Maar
zeventiendimensies daarin ver-
werken, dat is complex.’

StegemanenVanBavelwijzen
ookophet conservatismebij de
betrokkenNederlandse instel-
lingen.VanBavel isdiplomatiek:
‘Conservatisme? Ik zouzeggen
padafhankelijkheid.Datbetekent
vaakdat veranderingen langer
durendan je eigenlijk zouwillen.
Deplanbureaushebbenzohun
eigenexpertise, eigenmanier
vanwerken.Dat zoukunnenver-
anderenalsdeplanbureaus iets
pro-actieverwillenmeewerken.’

‘We vindenhet allemaal eng en
denkendat eenalternatief niet
mogelijk is, totwebesluitendat
hetwél kan’, zegt Stegeman. ‘Als
jemaarwilt. Daar gaat het om.’
Hij herinnert eraandat er zeven-
tig jaar geledenook subjectieve
keuzes zijn gemaakt toenhet be-
sluit viel omhetboekhoudstelsel
op te stellenwaarhet bbpaan is
ontleend: ‘Dan ishet raar dat er
op voorhandgezegdwordt “bbp
kun jewel voorspellen,maar een
alternatief niet”.De voorspellin-
gen vande economische groei
zijn ookniet zo goed.Dusmaak
nieuwgereedschap, het hoeft
nietmeteenperfect te zijn,maar
het helpt omhetdoel te berei-
ken.’
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