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“Een regeerakkoord zonder SDG’s als kompas accepteren we niet”
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Jan-Pieter Smits, CBS

ACTIEPLAN IN 
NL CONTEXT

BELEID & INSTRUMENTEN 
CONCRETE BIJDRAGE

INSPRAAK BURGERS EN 
ORGANISATIES

Bbp groeit, besteedbaar inkomen stijgt 
maar blijft achter

Inkomensongelijkheid constant
Vermogensongelijkheid daalt

Minder mensen laag inkomen en weinig vermogen
Stijging gemiddelde schuld huishoudens

Minder tijd sociale contacten en vrijwilligerswerk

Percentage huishoudens met 
langdurig laag inkomen neemt toe, 

ook toename aantal daklozen

Hoog en toenemend opleidingsniveau
Afname voortijdig schoolverlaters
Toename leven lang leren
Hoge digitale vaardigheden 
Leesvaardigheid middenmoot EU

Gezonde levensverwachting stabiel
Minder ernstige langdurige beperkingen
Minder rokers, maar meer overgewicht
Toename wachttijden specialistische zorg
Dalend aandeel psychisch gezonde bevolking

Uitgaven aan woningen stijgend
Woonlasten wel positiever ervaren

Schonere en veiligere woonomgeving

Minder geregistreerde misdrijven
Mensen voelen zich veiliger

Groot stijgend vertrouwen instituties en medemens

Economische participatie en beloning
vrouwen is verbeterd, maar naar 
EU maatstaven slecht

Grotere efficiëntie materialen en grondstoffen
Minder afval, meer recycling

Veel gevaarlijk afval naar EU maatstaven

Hoog stikstofoverschot
Biodiversiteit is dalend

Waterkwaliteit in EU middenmoot

Aandeel hernieuwbare energie stijgt
(maar 25e van de EU27 in 2019)

Broeikasgasemissies per inwoner dalen
(echter 23e van EU27 in 2018)

Toegenomen handel met buitenland
Ontwikkelingshulp hoog 

NL legt hoge druk op natuurlijk 
kapitaal elders in de wereld

Monitor Brede Welvaart

Hoe kijkt het 
SCP ernaar?

Verdeling 
welvaart - welbevinden
in ons ‘sociaal contract’

Kijk vanuit de bril
van de burger
“leaving no one behind”

Meet impact van
bestaand + nieuw 
overheidsbeleid

2030

2021

indicatoren

korte + lange 
termijn perspectief

integraal

...

Maatschappelijke 
verhoudingen 
veranderen

Economisch 
systeem

Politiek systeem
(vertrouwen en inspraak)

Ecologie, leefomgeving
(draagvlak moet groter)

Kim Putters

Bedrijfsleven

● De kloof wordt groter

●  Bedrijven + overheid moeten samenwerken

●  Gebruik onze innovatiekracht

●  Versnellingshuis voor brede SDG’s agenda

Jongeren

● Verschillen binnen jonge 

generatie worden groter

●  De wil is er, maar vereiste is 

actie vanuit politiek

●  Iedereen aan tafel, ook jongeren

Maatsch. middenveld

● Blijf het gesprek voeren

●  Keuzes = effect over landsgrenzen heen

●  Systemen doorbreken

●  SDG-toets om te versnellen

Belastingverschuiving

● Dé sleutel om te versnellen en

SDG’s te kunnen realiseren

Duurzame inkoop

● NL is nr 3 handelsland in de wereld

1. Overheid zelf duurzaam inkopen

2. Regel wetgeving die dit de norm maakt

3. Subsidie bij slaging OESO + SDG-toets

Financiële sector

● Belang van data

v�n pr��e� 
��ar d�e�!

Teken voor een 
duurzaam regeerakkoord!

Meedoen?

duurzaamregeerakkoord.nl


