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Economische groei als gids

Bron: CBS (2021)
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Maar is groei altijd goed? 

Aanname: economische groei leidt (uiteindelijk) tot 

afname milieudruk en ongelijkheid (S. Kuznets)

Blijkt allebei onjuist: 

- slechts speculatie Kuznets

- geen empirisch bewijs over lange termijn

- causaliteit onduidelijk

Klimaatvraagstuk en hardnekkige sociale kloof 

ondergraven ‘wetmatigheden’ Kuznets-curve(n)
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De andere kant van (bbp) groei
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• Economische omzet ≠ welvaart en welbevinden

•



Meer geld, meer geluk?

Bron: Easterlin (2020)

• Easterlin-paradox (1974):

• Gemiddeld zijn mensen in rijke landen gelukkiger 

• dan mensen in arme landen (herverdeling van rijk 

• naar (heel) arm maakt dus gelukkiger!)

• Toch geen of nauwelijks nog relatie tussen  

inkomen-geluk voorbij zekere welvaartsdrempel 
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Voorbij het bbp….

• Zoektocht naar nieuwe welvaartsindex(en)

•

Robert Kennedy (1968) Commissie Stiglitz (2009) EU Green Deal (2020)
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Cascade van crises
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Brede welvaart als kompas?

Bron: CBS (2019)
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Kwaliteit-van-leven én van de leefomgeving 

Bron: RIVM (2019)
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Nieuwe taal, voortgaand verhaal…

Bron: Het PON & Telos (2019)
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…met focus op lange termijn, welzijn en planetaire grenzen

Bron: Brundtland (1987), SDG’s (2015), Raworth (2017)
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De (stedelijke) regio als maat!

Bron: PBL, Het PON & Telos (2019) en RUG (2020)
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Regionale (f)actoren van belang

Bron: EUR (2020)
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• Welvaartsontwikkeling steeds regionaler bepaald

•



Van Reaganomics naar regionomics

• Verbreding van de regionale opdracht en opgave

•

• - Steeds meer maatschappelijke opgaven 

komen samen in ‘de’ regio

• - Naast economie en verstedelijkings-

vraagstukken ook duurzaamheid

• - Zoektocht naar samenhang tussen sectorale 

ambities en organiserend vermogen

• - Vanuit breed welvaartsperspectief inzicht in 

knelpunten en regionale eigen(wijs)heid
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Brede welvaart: 3D bril

• Meerdimensionale blik op de ontwikkeling van stad en regio 

•

Bron: OECD, CBS, PBL, Rabo & UU
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Geen statica maar dynamica!

Bron: Leroy (2018)

• Van foto naar film: op zoek naar trade-offs en synergieën

•
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(Be)sturen op brede welvaart

Bron: Het PON & Telos (2017) en Rabobank (2020)

• - Bepaal na te streven (minimum)niveau 

waarop de BW dimensies moeten scoren

• - Bestendig waar je goed in bent en waarop 

stad/regio goed scoort (gewaardeerd wordt)

• - Richt specifiek beleid op zaken waar je 

relatief geen hoge scores hebt

• - En richt beleid op zaken waarin je een 

achterstand hebt (t.o.v. relevante ‘peers’)

• Rukken aan het stuur of schuiven op een mengpaneel?

•
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Noodzaak gebiedsgericht perspectief 

Bron: CBS (2020) en Het PON & Telos (2017)

•

Als het ‘overall’ goed gaat, maar lang niet overal….

•
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Blik op brede welvaart in MRE

• - Hoge materiële welvaart

• - Veerkrachtige economie

• - Welvaart (ruimtelijk) ongelijk verdeeld

• - Tevredenheid woon- en leefklimaat daalt 

• - Gezondheid en luchtkwaliteit beneden gemiddeld

• Verschillen binnen en tussen stad en platteland:

• Steden versus dorpen, Kempen- en Peelgebied

Bron: MRE, TU/e en CBS (2021)
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Van indicatoren naar generatoren 

Wat zijn de ‘drivers’ die de brede welvaart kunnen vergroten?

•
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Duurzaamheidstransities als kans!?

Bron: Rli (2018)

• Transities kunnen (bestaande) 

sociale tegenstellingen 

verdiepen maar ook tegengaan!

•
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Neem nu de energietransitie…

• 2030: 49% reductie CO2

• 2050: 95% reductie CO2

Bron: PBL (2018)
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Samenhang brede welvaartsdimensies
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Wijkaanpak die werkt voor iedereen?

• Energietransitie niet alleen technische, óók sociaal-maatschappelijke opgave

•

Bron: SCP, PBL & LSA 
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Haalbaarheid en betaalbaarheid

• Kansen en mogelijkheden om mee te doen niet gelijk verdeeld

•

Bron: Het PON & Telos (2020)
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Energiearmoede als kwestie

•

• Extra financiële zorgen voor kwetsbare bewoners

•

Bron: Het PON & Telos (2020) en TNO (2020)
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Burger aan boord?

•

• Verduurzamen: kwestie van kunnen en willen

•
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Energietransitie en gezondheidsopgave 

• Energie voor gezondere en duurzamere wijken

Bron: Platform31 (2020) en TNO (2020)
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Transitie als hefboom 

• Duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit grijpen in elkaar

•

Bron: TNO (2020) en Platform31 (2019)
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Brede welvaart: agenda én allianties 

• Driedubbel duurzaam als Leidmotief voor de regio 

Corporaties, (mbo) onderwijs, bouwsector, 

overheid, maatschappelijke organisaties, etc. 
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Dus…

oBrede welvaart: bril én kompas voor (regionale) keuzes

oNiet alleen meetinstrument, ook afwegingskader!

oVan knel- naar kantelpunten via duurzaamheidstransities

oGebiedsgericht: per gebied andere opgaven en actoren

oOrganiseer samenhang en synergie tussen beleidsdomeinen

oBrede welvaartsperspectief als kans om oude                                                                        

scheidslijnen in regio te overbruggen en nieuwe tegen te gaan!
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Dank voor uw aandacht!

@joksjanssen

oAcademische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’

oTilburg University & Het PON-Telos
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