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Brede welvaart en 
mobiliteit

En hoe dit meetbaar te maken 
a.d.h.v. indicatoren
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› Hoe kunnen we mobiliteit bezien vanuit het brede 
welvaartsperspectief en hoe kunnen we dit meetbaar maken 
middels indicatoren

Vandaag:
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› Oorsprong concept ‘brede welvaart’
› Wat is brede welvaart?
› Brede welvaart in het mobiliteitsdomein 

– Naar een nieuw paradigma
– Hoe komen we daar?

› Indicatoren voor brede welvaart en mobiliteit
› Voorbeeld toepassen van de indicatoren

Inhoud:
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Opkomst brede welvaart, historisch perspectief
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https://www.youtube.com/watch?v=FxX0WnxPU94

https://www.youtube.com/watch?v=FxX0WnxPU94


Uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een nieuw 
narratief over hoe we onze welvaart definiëren
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Sustainable developement goals (UN, 2015)
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Welfare beyond GDP in Dutch context
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› Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate 
waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van 
mensen elders in de wereld (CBS, 2021).

› In het Engels wordt gesproken van ‘wellbeing’

Definitie
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CBS, mei 2022



Van:
› Faciliteren van alle mobiliteit en 

toekomstige vraag
› Focus op bereikbaarheid in 

termen van reistijden en het 
oplossen van files in de spits

› Belangrijkste indicator: ‘voertuig 
verliesuren’

Brede welvaart in het mobiliteitsdomein
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Naar:
› Focus op bereikbaarheid 

gedefinieerd als te mate waarin 
mensen op hun werk kunnen 
komen, naar school, familie, etc. 

› Van één voornaamste indicator 
naar een bredere set van 
(nieuwe?) indicatoren

› Aandacht voor verschillende 
(groepen) mensen

Brede welvaart in het mobiliteitsdomein (2)
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PBL (2021)



AFBEELDING INVOEGEN

Selecteer het invoegkader van de afbeelding door 
op het lipje hiernaast te klikken. Ga naar de tab 
‘Invoegen’, klik op ‘Afbeeldingen’, selecteer de 
gewenste afbeelding en klik op ‘Invoegen’.

TEMPLATE: TITEL SLIDE 

 
 

 

TO STIMULATE DISCUSSIONS – BASED ON A QUICKSCAN
DIANA VONK NOORDEGRAAF EN LISELOTTE BINGEN

INDICATORS FOR WELFARE BEYOND GDP IN THE FIELD OF 
MOBILITY



TEMPLATE: TEKST

• Instead of:
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START WITH THE END IN MIND
APPROACH INDICATOR STUDY: REVERSE THINKING

Incar

Poc 
gos

Vion  
poc

• Start at 
the indicators:

Cetig hap definion

Cetig or erptis or ti

Inp
e

Moliy ha ctibre t elre yod 
GP



TEMPLATE: TEKST
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DECOMPOSITION WELFARE BEYOND GDP*
FOR THE FIELD OF MOBILITY

Welfare 
beyond GDP

Liveability Safety Accessibility Health

* Adopted from PBL Netherlands Environmental Assessment Agency

Distribution effects (social inclusion): groups, regions, time periods

Functioning of the mobility system



TEMPLATE: TEKST
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EXAMPLE DECOMPOSITION: SAFETY

Safety

Traffic safety

Accidents

Victims

Material damage

Social safety

Individual safety 
perception (location)

Safety poverty (groups)

External safety
Location bound risk

Grouprisk



TEMPLATE: TEKST
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EXAMPLES OF (NEW) INDICATORS

Category Subcategory Indicator Decompositions
Traffic safety Accidents Number of accidents Number per km, per 

road type, day or 
night, modality, area, 
type of road user 
(vulnerable groups), 
etc.

Traffic safety Material damage Costs (in EUR) Per 
household/company, 
per year, per type of 
accident, per type of 
damage, etc.

Social safety Individual perception 
of safety

Social safety score Per modality, 
location, 
infrastructure/vehicle, 
per user group 



TEMPLATE: TEKST
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TO STIMULATE DISCUSSIONS AND DATACOLLECTION
A STARTING POINT: A SET OF INDICATORS



TEMPLATE: TEKST
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TREAT ALL FOUR ASPECTS EQUALLY
FINDING A BALANCE 

  
  
BWT

Liveability Safety Accessibility Health



TEMPLATE: TEKST +  AFBEELDING (S)

VOETTEKST, DIA NUMMER 
EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst

Selection of indicators:
L - Use of space parking places (m2) – for parked vehicles
L - Parking experience (all modes)
L - Emissions
A - Usage (trips and distances – per mode) 
A - Number of mobility options (#) 
H - Freedom of choice
H - travel experience (stress, relaxing)
S - Number of accidents
DE - Availability of shared cars for various user groups and 
neighborhoods

STIMULATE CAR SHARING
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EXAMPLE



TEMPLATE: INDELING EIGEN VRIJHEID
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CONTRIBUTE TO WELFARE
CONCLUSIONS

02

03
01

Show 
available data and 

information in a 
national dashboard

Apply in all phases 
of the policy cycle

Select and apply 
a set of balanced 
indicators in all 

projects



› TNO rapport indicatoren (2022)
› PBL notitie brede welvaart en mobiliteit (2021)
› KiM rapport brede welvaart voor monitoring en evaluatie van 

mobiliteitsbeleid (2021)
› CBS Monitor brede welvaart (2022)

Links naar rapporten
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/10/indicatoren-voor-brede-welvaart-in-het-mobiliteitsdomein---een-vertrekpunt-voor-discussie-gebaseerd-op-een-quickscan
https://www.pbl.nl/publicaties/brede-welvaart-en-mobiliteit
https://www.kimnet.nl/publicaties/notities/2021/12/01/uitwerking-van-brede-welvaart-voor-de-monitoring-en-evaluatie-van-mobiliteitsbeleid
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/20/monitor-brede-welvaart


TEMPLATE: TEKST
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ARE THERE ANY QUESTIONS?



TEMPLATE:  AFBEELDING, HAAK LAAG

VOETTEKST, DIA NUMMER 
EN DATUM AANPASSEN

1 Ga naar de tab ‘Invoegen’ en klik op
‘Kop- en voettekst’.

2 Klik op ‘Overal toepassen’ om de 
gegevens op elke slide toe te passen.

Koptekst en 
voettekst
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QUESTIONS?



TEMPLATE: TEKST

• In hoeverre zijn jullie al met BW bezig in de praktijk?

• In hoeverre komen jullie al tegen dat expliciete uitsplitsingen naar groepen mensen worden gemaakt?
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VRAGEN TER DISCUSSIE



› Oefenen met casuïstiek (kwalitatief)
› Verder uitwerken van de indicatoren (kwantitatief)
› Gesprekken bewindspersonen
› Doorwerking in bestaande instrumenten en afweegkaders en 

mogelijk introduceren nieuwe instrumenten

› Presenteren bevindingen op CVS-congres 13 en 14 oktober

Vervolgstappen IenW

26

https://www.cvs-congres.nl/
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