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de Leefomgeving

• KIM kerngegevens: alleen al 30 indicatoren
• PBL Monitor Infrastructuur en Ruimte: 50 indicatoren 

ruw geschat

• CPB, SCP: nog eens …..tientallen en tientallen

• PBL Compendium voor de Leefomgeving ‘561 feiten en 
cijfers over milieu, natuur en ruimte’



Nog een indicator?

• Ja want al die indicatoren geven een versnipperd beeld 
van de welvaartsontwikkeling. Er is behoefte aan een 
geagreggeerd beeld – de BWI of BWT

• Nee want besluitmakers gebruiken dat ene 
geaggregeerde beeld toch niet 



Nog een indicator?

• Ja want het werk van ministerie I&W wordt zichtbaarder



We zeten in op CO2-neutraal leven, werken en wonen. 

We beschermen onze kust en riviergebieden.

We willen dat Nederland optmaal bereikbaar blijf en meegroeit met de 
wereldeconomie, als logistek knooppunt en handelsland. 

In 2030 is het natonale verbruik van primaire grondstofen met 50% verminderd. 

We zijn dan ook het land met het minste restafval van Europa en het laagste CO2-
verbruik. 

Onze lucht- en waterkwaliteit is van Europese topkwaliteit.

htps://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat





Materiële levensstandaard (consumptie en inkomen)

Gezondheid 

Onderwijs 

Persoonlijke ontplooiing inclusief werk 

Politieke uitingsvrijheid en bestuur 

Sociale verbondenheid 

Het milieu en de leefomgeving 

(On)veiligheid, zowel economisch als fysiek 

Planbureaus CPB PBL SCP

CBS



Nog een indicator?

• uh… BWI dient een duidelijk doel….toch?

Waarom BWI?

Nut…. 
Doel….Functe

? 



De Bruijn (2001) noemt de volgende doelen of functies:
 

Transparantiebevordering?

Leren

Oordelen

 
Afrekenen



Nog een indicator?

• Nee want BWI zal ook tot strategisch gedrag leiden



Prestatiemeting leidt tot strategisch gedrag: 
De overheid zet alle kaarten op de onderliggende indicatoren en weging. 
Prestaties die minder worden gevraagd kunnen worden verwaarloosd.

• Prestatiemeting versterkt de interne bureaucratie

• Prestatiemeting blokkeert ambities

• Prestatiemeting bestraft goed presteren

Prof. mr. dr. Hans de Bruijn



Nog een indicator?

• Ja maar juist niet een geaggregeerde….



‘A composite number’ – nuttig voor politici? 
(J.A. Annema, N. Mouter, J. Rezaei, 2017)

STERK ZWAK
Theoretsch eenduidig ‘slecht’ of zelfs onvolledig in meenemen 

van ongrijpbare, externe en 
verdelingsefecten

Efciencc criterium nuttige 
beleidsinformate

STERK ZWAK
- Zeer fexiblel in meenemen en ‘wegen’ 

van criteria
- Stakeholderpartcipate mogelijk

Altjd zorgen over subjectviteit en 
willekeurigheid

MCDM

MKBA



21 politici bevraagd over nut MKBA

• 9 nationaal niveau
• 13 provincial/gemeentelijk/alle
• 10 ‘links’; 11 ‘midden-rechts’’

Politicians seem not particularly interested in the 
composite number of CBA ('analysis' is too pretentious; 
’NPV is too pretentious’; ‘NPV hides important trade-offs’, 
‘Showing trade-offs is key role of CBA’). 



Nog een indicator?

Ja want alle ingredienten voor een effectief gebruik 
aanwezig

cultuur, mensen, technologie….. 



Nog een indicator? En wel BWI of BWT

• Ja maar duidelijk(er) positioneren
• Vooral communicatief  dus toch aggregatie

• Eens met de planbureaus: er bestaat niet zoiets als de 
ultieme set van indicatoren voor brede welvaart. Iedere set 

indicatoren moet periodiek kritisch worden bezien op de accuraatheid van de meting en op de relevantie voor 
beleid.

• Meenemen in verkenningen en dan vooral de TRADE-
OFFS laten zien
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