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“The welfare of a nation can
scarcely be inferred from a
measurement of national
income as defined by GDP…
Goals for ‘more’ growth
should specify of what and
for what.”
Simon Kuznets
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Uitgangspunten concept brede welvaart
n Economische

welvaartstheorie:
– veranderende persoonlijke voorkeuren

n Brundtlandrapport:

– duurzame ontwikkeling

n Commissie Stiglitz:

– ‘hier en nu’ vs. ‘later’
– Tegelijk naar diverse aspecten kijken
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Brede welvaart Metropoolregio Amsterdam
n Behoefte

aan regionale uitwerking brede welvaart

n Complementair

aan Economische Verkenningen MRA à
extra dimensies van welvaart

n Waar

mogelijk aansluiten bij CBS

- Beschikbaarheid data, regio-dekkend
- Regionale relevantie
- Stabiele bron à vergelijkingen door tijd
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Sociale domein
o Menselijk kapitaal
o Gezondheid
o Samenleving

Werk en inkomen
o Arbeid
o Materiële welvaart
en welzijn

Brede Welvaart
Metropoolregio
Amsterdam
Woonomgeving
o Wonen
o Veiligheid
o Mobiliteit
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Milieu en klimaat
o Natuurlijk kapitaal
o Circulaire
economie
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Resultaten: Brede Welvaart in de MRA
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en welzijn
Menselijk
kapitaal
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Arbeid

Natuurlijk
kapitaal
Gezondheid
Milieu en
circulaire
economie

Veiligheid

Mobiliteit
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Wonen
Samenleving
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Resultaten: verschillen binnen MRA
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Inkomensongelijkheid

Regie op eigen leven
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Minder ongelijkheid

Minder regie op eigen leven

Meer ongelijkheid

Meer regie op eigen leven

Risico angststoornis/ depressie
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Eenzaamheid
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Lager risico
Hoger risico
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Minst
Meest
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Ervaren woonlasten

Blootstelling fijnstof
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Woonlasten het minst zwaar

Minst

Woonlasten het zwaarst

Meest
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Amsterdam: relatief veel
banen…
Uitgeest: relatief weinig
werkgelegenheid…

…maar ook meer mensen met
risico op angststoornis of
depressie
…maar wel relatief weinig
mensen met risico op
angststoornis of depressie…

…en relatief weinig regie
op eigen leven
…en vaakst veel regie op
eigen leven
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Resumé
n

n

n

n

Materiële welvaart betekent niet altijd hogere brede welvaart
Amsterdam economisch succesvol, maar meer ongelijkheid, hogere ervaren
woonlasten, lagere psychische gezondheid en hogere fijnstofconcentratie
Enkele randgemeenten hebben weinig banen maar minder ongelijkheid,
betere gezondheid en meer tevredenheid met woonomgeving
Welvaart ongelijk verdeeld tussen groepen
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• Werkloosheid
• Gezondheid
• Regie op eigen
leven
• Psychische
gezondheid
• Eenzaamheid
• Overgewicht
• Vrijwilligerswerk
• Vermogen
• Inkomen
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Focus op Amstelveen
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Amsterdam

Amstelveen

Zaanstad

MRA

1,3

0,9

0,7

1

Overgewicht

40%

42%

51%

45%

Eenzaamheid

47%

44%

44%

43%

Inkomensongelijkheid

0,35

0,31

0,24

0,31

Onveiligheidsgevoelens

40%

35%

36%

36%

Blootstelling fijnstof

11,3

10,3

10,8
10,7

10,3

Psychische ongezondheid

49%

39%

44%

44%

Werkgelegenheid
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Haarlemmermeer

Werkgelegenheid
Ervaren woonlasten

Ouder-Amstel

Werkgelegenheid
Ervaren gezondheid
Regie op eigen leven
Hernieuwbare energie
Aandeel startkwalificatie

Fijnstofconcentratie
broeikasgasemissies

Tevredenheid groene
ruimte

Vermogensongelijkheid
Ervaren woonlasten

Amstelveen
Diemen

Werkgelegenheid

Broeikasgasemissies

Gemiddeld inkomen
Ervaren woonlasten
Eenzaamheid
Onveiligheidsgevoel

Aalsmeer

Onveiligheidsgevoel
Afvalscheiding

Vrijwilligerswerk

Uithoorn

Regie op eigen leven
Onveiligheidsgevoel
Vrijwilligerswerk

Ervaren woonlasten
Tevredenheid groene
ruimte
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Plannen voor de toekomst
n

Meer indicatoren op gebied van circulaire economie en milieu regionaal
ontsluiten (i.s.m. CBS)

n

Sub-dashboards ingedeeld in thema’s

n

Meer indicatoren op gemeenteniveau (i.p.v. nu soms COROP)

n

Binnen Amsterdam uitsplitsen naar gebieden of wijken

n

Verdieping van verdeling van welvaart

n

Toevoeging SDG-groepering
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