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Sturen op Brede Welvaart 
Hier en nu, later en elders 

Introductie  

Het streven naar welvaart wordt – zeker in het publieke debat – veelal gedomineerd door economische groei  

zoals dat gemeten wordt in termen van binnenlands product (BBP). De nadruk op BBP is niet verwonderlijk. 
Het is een eenvoudige maat en geeft  een goede beschrijving van de productie van goederen en diensten. Het 
meet echter lang niet alle aspecten van welvaart in de breedste zin des woords . Voorbeelden  zijn er te over, in 

het bbp is geen ruimte voor de waardering (en uitputting) van voorraden, geen aandacht voor de waarde van 
de deeleconomie of vrijwill igerswerk, geen aandacht voor de toekomstige waarde van onderwijs , geen 
aandacht voor de kwaliteit van leven. Welvaart is  veel meer dan economische groei. Belangrijke onderdelen 
van welvaart zijn het waarderen van de sociale welvaart en welbevinden van mensen, het op verantwoorde 

wijze omgaan met de beschikbare grondstoffen. Maar ook de leefomgeving, natuur, klimaat, schone lucht en 
veiligheid behoren tot de kernpunten van het debat rond duurzaamheid, welvaart en welzijn.  
 

De zoektocht naar ‘betere’ welvaartsindicatoren wordt al jarenlang gevoerd . Deze zoektocht  wordt (te) vaak 
geformuleerd vanuit een analyse wat er mis is met de ‘huidige manier van denken’, waar de focus wel (of 
meer) op zou moeten liggen en wat maatstaven als BBP missen om het brede perspectief te dekken. Vanuit die 
gedachtengang worden indicatoren geformuleerd en discussies gepolariseerd in termen van correcties: weg 

van BBP, beyond-GDP, sturen op geluk, correcties op BBP, zoals ISEW, HDI, DNI en politieke slogans als ‘minder 
economisme’ of ‘de-growth’, krimp is ook goed. Maar wég van het verkeerde, is niet zomaar de weg naar de 
goede oplossingen. 
 

Economen benadrukken in deze discussies dat BBP nooit is bedoeld om welvaart te meten. Ook economen 
houden zich met veel meer aspecten van de welvaart bezig dan werkgelegenheid, houdbaarheid van de 
staatsschuld of economische groei. Politici benadrukken dat – op élk niveau in de politiek – veel minder 

gediscussieerd wordt over economische groei, maar dat juist de echte debatten gaan meestal  over 
werkgelegenheid, koopkrachtplaatjes, sociale zekerheid, zorg, welzijn, duurzaamheid, onderwijs en al die 
andere aspecten van welvaart, die niet door BBP worden gemeten. En dat daar vaak wel degelijk indicatoren 
voor zijn, waarop veel debat en politieke beleidsvorming plaatsvindt.  

 
Toch worden rond Prinsjesdag en de politieke beschouwingen de economische groeicijfers (in termen van BBP) 
en koopkrachtplaatjes nog altijd als meest harde, en meest belangrijke cijfers gebruikt in discussies en 
berichtgeving. Hoewel de overige welvaartsaspecten zeer belangrijk gevonden worden, ontbreekt een 

samenhangend overzicht in de voortgang in deze aspecten.  
 
Een samenhangende set indicatoren waarmee “de stand van het land” en voor- of achteruitgang in welvaart 

en welzijn in samenhangende sociale, economische en ecologische termen kan worden geduid , is er niet. 
Recent heeft de Tweede Kamercommissie ‘Brede Welvaart’ het voorstel gedaan om een dashboard ‘Brede 
Welvaart’ op te (laten) stellen. Hiermee wordt een set indicatoren voorgesteld die níet polariseert, maar 
ruimte biedt om vanuit elk vertrekpunt – fact-based – de maatschappelijke én politieke debatten te kunnen 

voeren over prioriteiten, belangen, verschillen van inzicht, van wereldbeeld en kijk op de samenleving.  
 
Een samenhangende set indicatoren biedt ons de mogelijkheid om in samenhang te bezien hoe voortgang 

geboekt wordt op de belangrijkste onderdelen van welvaart. Maar kunnen we hier dan ook niet op gaan 
sturen? En de impact van ons handelen op welvaart en welzijn ‘Hier en nu, later en elders’,  optimaal 
meewegen in nieuw beleid.  Wat missen we nog? Maar ook, wat kunnen en weten we eigenlijk al? 
 

Vanuit deze notitie gaan we op zoek naar een afwegingskader dat inspireert tot nieuwe oplossingen, nieuwe 
vormen van beleid die welvaart op zoveel mogelijk domeinen tegelijk dient. Dat méér-dimensionale innovaties 
uitlokt tot ‘win-win’ oplossingen. Leidende principes daarbij kunnen zijn: ‘Doing more good’ in plaats van ‘doing 
less bad’, ‘een nieuwe kijk op ontwikkeling en groei ’, Partiële optimalisatie leidt tot sub-optimale oplossingen. 

We kunnen zoveel slimmer en beter! 
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Hier en nu, later en elders 

Brede welvaart op verschillende schaalniveaus 

Internationaal hebben de Verenigde Naties met 17 Sustainable Development Goals een inspirerende stip op 

de globale horizon gezet: De belangrijkste uitdagingen om de wereld en de wereldbevolking een betere, 

eerli jker en duurzame toekomst te geven. Europa heeft – via de OESO Better Life Index – een dashboard 

ontwikkeld, waarmee ‘well-being’ in Europese landen kan worden vergeleken op 11 thema’s in de context van 

materiele leefomstandigheden en kwaliteit van leven. In Nederland hebben de gezamenlijke planbureaus de 

Monitor Duurzaam Nederland ontwikkeld in 14 thema’s met 136 indicatoren. De tweede kamercommissie 

‘Brede Welvaart’ heeft in een uitgebreide analyse aanbevelingen gedaan over de toepassing (een jaarlijkse 

verantwoordingsdebat in de kamer) en mogelijke verbeteringen in het kader van de nationale beleidsvorming. 

Op lokaal en regionaal niveau zien we sociale indexen en bijvoorbeeld de GDI, gemeentelijke duurzaamheid 

index, terwijl  op beleidsniveau steeds meer beleidsafwegingen worden uitgewerkt aan de hand van 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyses. De beweging naar het (beter) meten van brede welvaart is dus wel 

degelijk in ontwikkeling en – hoewel versnipperd – ook de verbetering van de indicatoren, de leesbaarheid van 

de visualisaties en de toepasbaarheid in het publieke debat krijgen duidelijk aandacht. 

Nieuw beleid, met een visie op brede welvaart 

Waar de VN Sustainable Development Goals duidelijk doelstellingen zijn om beleid te maken om de grote 

wereldproblemen  op te lossen, zien we met de lagere schaalniveaus eigenlijk een toenemende mate van 

‘meten achteraf’. De vertaling van beleid naar hun – beoogde – effect op (de indicatoren van) Brede Welvaart. 

Maar hoe ontwikkelen we integraal en samenhangend  beleid, dat juist zoveel mogelijk van die doelen 

nastreeft?  

Hier neemt Europa het voortouw: in een recent EU-rapport Changing gear in R&I: green growth for jobs and 

prosperity in the EU, betoogt een brede, wetenschappelijke commissie dat Europa haar Research en 

Investment programma’s volledig moet richten op groene economie, cleantech en kwaliteit van leven. 

Economische sectoren die zich richten op het realiseren van duurzame doelstell ingen, nieuwe lifestyle die 

minder materieel en meer kwaliteits -gedreven is en bovendien de groene sectoren die meer groei in termen 

van economie en banen laten zien dan alle andere. Ook het verkiezingsprogramma van D66 zet met – onder  

andere – het innovatiebeleid duidelijk in op deze thema’s. 

Werkgroep Duurzame Economie 

In l i jn met de 5 richtingwijzers heeft D66 de samenhang tussen de verschillende welvaart/welzijn thema’s altijd 

hoog in het vaandel. De Werkgroep Duurzame Economie  wil zich de komende maanden richten op verdere 
uitwerking van beleidsontwikkeling én de meetinstrumenten richting Brede Welvaart op alle schaalniveaus. 
Zodat we onze vertegenwoordigers in Europa, Den Haag, Provincies en Gemeenten hiermee kunnen 
ondersteunen – en input kunnen leveren voor D66 campagnes en beleid. Een korte rondgang langs de actuele 

thema’s, discussies over doelstell ingen, indicatoren en rekenmethodieken op de verschillende schaalniveaus in 
de politiek (top-down én bottom-up), brengt de oplossingen ‘radicaal door het midden’ misschien wel veel 
dichterbij … 
 

Alle hulp is daarbij welkom! Wil je bijdragen? Neem contact op met de werkgroep via 

https://duurzaam.d66.nl/organisatie/werkgroep-duurzame-economie/  

  

https://duurzaam.d66.nl/organisatie/werkgroep-duurzame-economie/
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Als inspirerende, concrete inzet/kaders in vervolgteksten 

 

  Uitputting van voorraden (zoals 

gas onder Groningen) leek 

altijd gratis winst 

Minder kosten in de zorg –

krimp van de economie. 

Maar zijn we beter af? 

De deeleconomie groeit 

wereldwijd inmiddels naar 90 

mld – buiten bereik van BBP-

berekeningen 

Natuur, schone lucht, ruimte en 

veiligheid zijn essentieel voor 

kwaliteit van leven  Onderwijs is de grootste driver 

van welvaart… Niet hier & nu, 

maar betaalt zich later met 

factor 3 terug! De explosie aan gratis kennis en 

informatie via internet komt in 

geen enkele economische 

indicator terug Vrijwilligerswerk is het cement 

van de lokale samenleving en 

bron voor welzijn en 

zelfontplooiing. 
Biodiversiteit is dé – 

noodzakelijke  - driver voor onze 

natuur en voedselvoorziening 

Klimaatverandering, luchtvervuiling, 

uitputting van grondstoffen en 

uitputting van de bodemkwaliteit 

waren altijd ‘vervelende externalities’ 

van economisch handelen. Laten we ze 

internaliseren. 

… 

Iedereen is van waarde, in een 

inclusieve samenleving draagt 

iedereen naar vermogen bij – mensen 

‘langs de kant’ is niet alleen a-

sociaal, maar ook een domme 

kostenpost. 
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Sturen op Brede Welvaart 
BIJLAGEN en achtergrond 

D66 visie op de samenleving, groene groei en duurzame welvaart  
 
In l i jn met de 5 richtingwijzers heeft D66 de samenhang tussen de verschillende welvaart/welzijn thema’s altijd 
hoog in het vaandel: 

 Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

 Denk en handel internationaal 

 Beloon prestatie en deel de welvaart 

 Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

 Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

 
Wie de titels van de D66-verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 50 jaar doorbladert, komt élke combinatie 
van duurzame, groene groei en nieuwe welvaart méér dan 1 keer tegen. Geen enkel onderwerp is zó vaak het 
kern-thema geweest.  

 
Ook de thema-afdeling Duurzaam pleitte in haar manifest voor het opnemen van DNI (Duurzaam Nationaal 
Inkomen) in beleidsevaluatie, de werkgroep Duurzame Economie pleit via een (aangenomen) amendemen t op 

Europees verkiezingsprogramma 2014 voor gebruik van de ISEW (Index for Sustainable Economic Welfare).  
 
Verenigde Naties  
In augustus 2015 bereikten 193 landen een akkoord over de 17 Global Sustainability Goals 

1. Geen armoede ... Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld. 

2. Geen honger ... Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van 
duurzame landbouw. 

3. Goede gezondheid ... Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden. 
4. Hoogwaardig onderwijs ... Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van 

levenslange leermogelijkheden voor iedereen. 
5. Gendergelijkheid ... Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.  
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen ... Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar is en 

duurzaam beheerd wordt. 
7. Duurzame en betaalbare energievoorziening ... Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen. 
8. Goede werkgelegenheid en economische groei... Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, 

volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. 
9. Innovatie en goede infrastructuur ... Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame 

industrialisatie en innovatie. 
10. Ongelijkheid verminderen... Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen. 
11. Duurzame steden en gemeenschappen ... Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam zijn. 
12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen... Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen. 
13. Klimaatmaatregelen ... Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.  
14. Duurzame oceanen... Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame 

ontwikkeling. 
15. Duurzaam landgebruik ... Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het 

waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan  
biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel. 

16. Vrede en gerechtigheid... Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen 
van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle 
niveaus. 

17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling ... Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het 
wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling. 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gender_(sekse)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanitaire_voorzieningen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Energievoorziening&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_groei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtvaardigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
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BIJLAGEN en achtergrond 

Europa  
Op Europees niveau zijn twee, zeer interessante, rapporten uitgekomen met beleidsadviezen voor Europa: 
WWW (Welfare, Wealth, Work) for Europe’ en ‘Changing Gear in R&I’, die beide vanuit verschillend 
vertrekpunt benadrukken dat Europa, in de internationale context, moet kiezen voor kwaliteit: kwaliteit van 

leven, kwaliteit van innovatie en productie en kwaliteit van natuur en mi lieu. De tijd van stevige economische 
groei (op BBP) l igt achter ons, kwalitatieve groei op de andere welvaartsthema’s is wat Europa kan 
onderscheiden en waar ze leidend kan zijn in de wereld. 

 
Als indicatoren ontpopt de ‘OESO Better Life Index’ zich als een steeds breder gedragen dashboard, met 
werkbare indicatoren voor de politieke discussie en hanteerbare definities waarmee de nationale statistische 
bureau’s actuele en vergelijkbare cijfers kunnen produceren. 

 
Nederland – Monitor Duurzaam Nederland 
Waar Europa op zoek is naar een nieuw ‘inspirerend verhaal’, zien we in Nederland van oudsher een stevige 

behoefte aan rationalisering en cijfermatige onderbouwing van beleid en resultaat. De ontwikkeling van een 
dashboard Brede Welvaart, dat cijfermatig niet ter discussie staat, is daarmee voor Nederland zo mogelijk nog 
belangrijker dan Europees. De tweede kamercommissie Brede Welvaart (zie bijlage), zet hierin een belangrijke 

stap. 

De WRR constateert in 2013 dat, ook in Nederland,  het BBP de laatste 50 jaar steeds meer gelijkgesteld wordt 
met (materiele) welvaart of vooruitgang. Naar aanleiding van een motie van Alexander Pechthold en Bram van 

Ojik, heeft de tweede kamer een tijdelijke commissie ingesteld, die tussen oktober 2015 en april  2016 
onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een breed welvaartsbegrip en de daarbij 
behorende indicatoren.  

De commissie constateert in haar rapport “Welvaart in Kaart” dat er veel internationale politieke en 
wetenschappelijke ontwikkeling is op dit vlak en grijpt terug op de oorspronkelijke, economische definitie van 
welvaart: “het vermogen van mensen, individueel en collectief, om te voorzien in hun behoeften in een 

context van schaarste” en beziet dit in een drietal dimensies: hier en nu, elders (in de wereld) en later 
(toekomstige generaties).  Het BBP is hier nooit voor bedoeld en meet feitelijk één van de 9 dimensies die de 
commissie onderscheid: Marktgoederen, -

diensten en diensten van de overheid, vakje 
a1.  

Een inventarisatie van nationale en 

internationale ontwikkelingen en 
onderzoeken, leidt tot de conclusie dat een 
indicator voor deze 9 dimensies nooit tot 

één cijfer kan worden samengebracht, met 
een vergelijking (van Stiglitz) dat 
bijvoorbeeld ook het samenvoegen van de 
snelheidsmeter en brandstofmeter in je 

auto tot één metertje, niet leidt tot beter 
inzicht. 
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 Dashboards Monitor Duurzaam Nederland en OESO Better Life Index 

Na een uitgebreide inventarisatie van internationale voorbeelden en wetenschappelijke publicaties komt de 
commissie tot de conclusie dat het van groot belang is om tot een dashboard te komen dat: 

- Niet leidt tot (politieke) discussie over het instrument 
- Vergelijking in de tijd (ontwikkeling) en internationaal mogelijk maakt 

- Voldoende actuele cijfers bevat voor politieke discussie en sturing   

Met verwijzing de UN Global Sustainability Goals, ziet de commissie hiervoor de beste kansen in de OESO 

Better Life Index en de Monitor Duurzaam Nederland van de Nederlands planbureaus. Hierbij plaatst ze de 
kanttekening dat de éérste nog geen aandacht heeft voor de dimensies ‘elders’ en ‘later’, waar de 
Nederlandse monitor dit wel doet, maar vooral in visualisatie en actualiteit tekort schiet. Men voorziet een 
proces van zeker enkele jaren, om tot een dashboard te komen dat in alle genoemde behoeften voorziet. 

Bovendien wordt gewaarschuwd voor politieke keuzes (en daarmee wantrouwen in de cijfers) in het 
instrumentarium, met verwijzing naar Frankrijk en Duitsland waar hiermee de ontwikkeling in een impasse is 
geraakt. 

Vervolgens doet de commissie de aanbeveling om Brede Welvaart, middels deze monitor, jaarlijks terug te 
laten keren in het verantwoordingsdebat in de tweede kamer. Relateren aan doelstell ingen (modelleren en/of 
doorrekenen van verkiezingsprogramma’s door CPB) wordt door deskundigen vooralsnog onmogelijk geacht 

vanwege onvoldoende inzicht in samenhang en ontwikkelingen naar de toekomst. 

 
Regionaal & Lokaal – Resilient Cities, Smart Cities,  

Zeker ook op lokaal en regionaal niveau biedt deze benadering belangrijke handvatten: ju ist lokaal gaan 
politiek en beleid over die ándere aspecten van brede welvaart: gezondheid, leefbaarheid, sociale samenhang, 
werk, natuur en milieu. Niet omdat lokale en regionale overheid geen invloed hebben op globale en nationale 

economische ontwikkelingen, maar juist omdat deze thema’s raken aan het dagelijks welbevinden van 
mensen. We zien dit terug in de toenemende ontwikkeling van bottom-up initiatieven uit de samenleving en 
de – veel sterkere – aandacht op lokaal en regionaal voor duurzaamheid, biodiversiteit, hernieuwbare energie 
en circulaire economie. De indicatoren voor brede welvaart kunnen dit belang én de ontwikkeling helpen 

duiden en waarderen in de bijdrage van regionale en lokale overheden aan de brede welvaartsontwikkeling 
van individu en samenleving. 

 
Maatschappelijke Kosten/Baten Analyses, Duurzaam inkopen, functioneel- en prestatie-aanbesteden 
 

 Nu vertalen we beleid naar hun – beoogde – effect op (de indicatoren van) Brede Welvaart 

 Hoe ontwikkelen we beleid, met gelijktijdige focus op alle doelen? 
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Links / Bronnen (o.a.) 

 Perspresentatie Tijdelijke kamercommissie Breed Welvaartsbegrip ‘Welvaart in Kaart’ 

https://www.youtube.com/watch?v=iD2RJqbsqa4&feature=youtu.be  
 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z06817&did=2016D21518   

 http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vk3mnzdhvawv?ctx=vh8lnhrouw

ym&tab=1  

 http://www.monitorduurzaamnederland.nl/  

 http://visualisatie.cbs.nl/nl-NL/Visualisation/DuurzameOntwikkeling  

 http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 

 https://www.oecdregionalwellbeing.org/  

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs   

 http://www.foreurope.eu/  

 http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html   

 http://www.greengrowthknowledge.org/  

 Changing gear in R&I: green growth for jobs and prosperity in the EU, Europese commissie, Perez, 

Vellinga e.a. 2016 

 Beloon Prestatie en Deel De Welvaart, april  2008, D66 Idee (wetenschappelijk ti jdschrift D66) 

 Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, 

Stiglitz, Sen, e.a. in opdracht van de franse president Sarkozy; 
 Beter Meten van Welvaart en Welzijn, 2012, Platform SDE 

 Macro Economische Verkenningen+, 2013, Platform SDE 

 Eindrapport ISEW Vlaanderen, 2013, MIRA 

 Eindrapport commissie inkomstenbelasting, 2013, in opdracht van de staatssecretaris van Financien 

 VPRO Tegenlicht iz basisinkomen, febr 2014, http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-

noodzaak-van-een-utopie.html 

 European Economic and Social Committee, Vereniging basisinkomen, 

http://basisinkomen.nl/wp/eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-

onvoorwaardelijk-basisinkomen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eerste-grote-

conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen  

 Duurzame ontwikkeling – visualisatie, CBS online, http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/cijfers/extra/duurzame-ontwikkeling.htm  

Contactgegevens van de opstellers 

D66 Thema afdeling Duurzaam, Werkgroep Duurzame Economie 

Gusta Renes 

Jan-Willem Kanters 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iD2RJqbsqa4&feature=youtu.be
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z06817&did=2016D21518
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vk3mnzdhvawv?ctx=vh8lnhrouwym&tab=1
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vk3mnzdhvawv?ctx=vh8lnhrouwym&tab=1
http://www.monitorduurzaamnederland.nl/
http://visualisatie.cbs.nl/nl-NL/Visualisation/DuurzameOntwikkeling
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
https://www.oecdregionalwellbeing.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.foreurope.eu/
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
http://www.greengrowthknowledge.org/
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html
http://basisinkomen.nl/wp/eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen
http://basisinkomen.nl/wp/eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen
http://basisinkomen.nl/wp/eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eerste-grote-conferentie-waarbij-de-europese-unie-praat-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/cijfers/extra/duurzame-ontwikkeling.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/duurzaamheid/cijfers/extra/duurzame-ontwikkeling.htm

