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  Samenvatting
Brede welvaart wordt gedefinieerd als onze huidige kwaliteit van leven én de 
mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit 
andere delen van de wereld. Deze monitor brengt de brede welvaart van 
Gelderland in kaart. Voor Gelderland wordt aan de hand van vele indicatoren 
gekeken hoe de provincie scoort op brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’. 
Het gaat hierbij zowel om materiële als immateriële aspecten van welvaart. 
Gelderland wordt vergeleken met andere provincies, belangrijke trends 
worden uitgelicht en waar mogelijk worden de Gelderse COROP-gebieden¹ met 
elkaar vergeleken. De cijfers in dit rapport zijn van vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. Op pagina 53 van dit rapport staan de definities van de indicatoren 
die horen bij de diverse onderdelen van Brede Welvaart. 

  Brede Welvaart ‘Hier en Nu’
Er zijn acht thema’s voor brede welvaart ‘hier en nu’. Voor het eerste thema, 
subjectief welzijn, scoort Gelderland rond het Nederlandse gemiddelde. 
De tevredenheid met het leven is de afgelopen jaren gestegen, de tevredenheid 
met vrije tijd is licht gedaald. 

Op de twee indicatoren van het thema materiële welvaart scoort Gelderland rond of 
onder het Nederlandse gemiddelde. De materiële welvaart steeg voor zowel 
Gelderland als Nederland. In 2018 lag het mediaan besteedbaar inkomen in 
Gelderland net boven dat van de doorsnee Nederlander. Binnen Gelderland was 
dit het laagst in COROP-regio Arnhem-Nijmegen en het hoogst in COROP-regio 
Zuidwest-Gelderland. Het bruto binnenlands product van Gelderland ligt echter 
structureel onder het Nederlandse niveau. Het bbp lag een flink stuk lager in de 
Achterhoek vergeleken met de andere Gelderse COROP-regio’s. 

Het thema gezondheid schetst een wisselend beeld voor de provincie. Gelderlanders 
ervaren de eigen gezondheid gemiddeld hoger dan het nationaal niveau. Binnen 
de provincie was dit in 2016 het hoogst in de COROP-regio Veluwe. In lijn met de 
landelijke trend is het aantal mensen met overgewicht de afgelopen jaren echter 
gestegen tot bijna de helft van de volwassen Gelderlanders in 2016. Vooral in de 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland was het percentage overgewicht hoog. 
Daarnaast lag het percentage personen met één of meer langdurige ziekten of 
aandoeningen in Gelderland boven het landelijke niveau, wat waarschijnlijk te 
verklaren is door de sterkere vergrijzing. 

Voor het thema arbeid & vrije tijd wordt onder meer gekeken naar de arbeids-
deelname. Zowel voor de netto- als de bruto arbeidsparticipatie lag het niveau van 
Gelderland in 2019 dicht bij het Nederlandse gemiddelde. De arbeidsparticipatie 
was het hoogst in Zuidwest-Gelderland en de Veluwe. In termen van werkloosheid 
hoort Gelderland al jarenlang bij de provincies met een van de laagste 
werkloosheidspercentages. Binnen de provincie is het werkloosheids percentage 
het hoogst in de regio Arnhem-Nijmegen. Wanneer gekeken wordt naar het 
aantal vacatures is deze, in lijn met de Nederlandse trend, tussen 2013 en 2019 
flink gestegen. Alleen voor de indicator ‘hoogopgeleiden’ scoort Gelderland 
structureel onder het landelijk gemiddelde, doordat het aandeel hoogopgeleiden 
zeer hoog is in de Randstedelijke provincies. Arnhem-Nijmegen heeft het hoogste 
aandeel hoogopgeleiden, de Achterhoek het laagste aandeel. De laatste indicator 
voor dit thema is de tevredenheid met reistijd van en naar het werk. Deze is, net 
als de landelijke trend, gedaald tussen 2013 en 2019. 

De indicatoren voor het thema wonen geven een wisselend beeld. Het aantal 
mensen dat tevreden is over hun woning is het afgelopen decennium gedaald, al 
zijn Gelderlanders gemiddeld tevredener over de woning dan het landelijk 
gemiddelde. Het aantal mensen dat tevreden is over de woonomgeving is 

1 Zie bijlage 4 voor de 
afbakening van de 
COROP-gebieden



3 Brede Welvaart in Gelderland Inhoud

stabieler en Gelderland hoort bij de provincies met het hoogste percentage 
tevredenen. De afstand tot voorzieningen is in Gelderland wel wat groter dan het 
Nederlandse gemiddelde.   

Voor het thema samenleving scoort Gelderland rond of boven het Nederlands 
gemiddelde voor de vier indicatoren. Gemiddeld doen meer Gelderlanders 
vrijwilligerswerk, maar de trend is wel dalende. In de regio Achterhoek doet het 
hoogste percentage mensen vrijwilligerswerk, in Arnhem/Nijmegen is dit het 
laagst. Gelderlanders hebben een bovengemiddeld vertrouwen in anderen en in 
instituties. Voor deze indicatoren volgde de provincie de stijgende landelijke trend 
van een groeiend vertrouwen tussen 2012 en 2019. De Veluwe scoort hoog voor 
beide indicatoren, Zuidwest-Gelderland scoort binnen Gelderland het laagst. 
Arnhem-Nijmegen scoort opvallend hoog voor vertrouwen in instituties. Bij de 
laatste indicator van het thema samenleving volgt Gelderland opnieuw de 
Nederlandse trend waarbij het aantal mensen dat wekelijks contact heeft met 
familie, vrienden of buren licht gedaald is. 

Op het zevende thema, veiligheid, scoort Gelderland beter dan het landelijk 
gemiddelde. Het aantal traditionele ondervonden delicten en geregistreerde 
misdrijven is sinds 2012 gedaald, evenals het aantal mensen dat zich vaak onveilig 
voelt in de buurt.

Op het gebied van Milieu zijn er uiteenlopende verschillen tussen de indicatoren. 
Aan de ene kant is Gelderland koploper qua oppervlak natuur- en bosgebieden. 
Ook is de broeikasgasemissie per inwoner lager dan de meeste andere provincies. 
Aan de andere kant is de uitstoot van emissies van fijnstof erg hoog in Gelderland. 
Op de andere milieuactoren,  ‘kwaliteit van zwemwater binnenwateren’ en 
‘afstand tot openbaar groen’, scoort Gelderland niet erg afwijkend. 

  Brede Welvaart ‘Later’
Om te garanderen dat ook toekomstige generaties een goed niveau van brede 
welvaart kunnen hebben, hebben zij voldoende hulpbronnen nodig, ook wel 
kapitaal genoemd. Brede Welvaart ‘later’ wordt gecategoriseerd in vier typen 
kapitaal.  

Voor economisch kapitaal zijn er twee indicatoren. De gemiddelde schuld per 
huishouden is hoog in Nederland, wat voornamelijk komt door de hoge 
hypotheekschulden. In Gelderland ligt de gemiddelde schuld per huishouden 
structureel hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Tegelijkertijd lag ook het 
mediaan vermogen van Gelderse huishoudens afgelopen jaren structureel boven 
het landelijk gemiddelde. Dit was het hoogste in Zuidwest-Gelderland en het 
laagste in Arnhem-Nijmegen. 

Sociaal kapitaal gaat juist over de sociale verbanden in de samenleving. 
In Gelderland is de sociale cohesie al jaren stabiel en de provincie scoort hoger op 
deze indicator dan gemiddeld in Nederland. 

Gelderland heeft nog veel uitdagingen op het gebied van natuurlijke kapitaal. 
De fosfaat- en stikstofuitscheiding van de landbouw zijn erg hoog in de provincie. 
Tegelijk neemt de druk op landgebruik toe, doordat de hoeveelheid bebouwde 
grond is toegenomen. Een positief aspect is dat de hoeveelheid particulier 
opgewekte zonne-energie is toegenomen.

Het laatste onderdeel is menselijk kapitaal, waar onder meer arbeidsduur per week 
onder valt.  Gelderland scoort op deze indicator onder het Nederlandse 
gemiddelde. In Zuidwest-Gelderland werkte men gemiddeld het meeste aantal 
uren per week, in Arnhem-Nijmegen het minste. 
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 1 Inleiding
Hoe gaat het met Gelderland en haar inwoners? Een belangrijke vraag voor de 
provincie, zowel in als buiten crisistijd. Om deze vraag te beantwoorden, wordt 
er vaak gekeken naar de economie. In hoeverre groeit de Gelderse economie in 
lijn met de rest van Nederland? Hoe staat het met het werkloosheids-
percentage en hoe is het met het economische klimaat voor bedrijven? Er zijn 
echter vele andere elementen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven 
van mensen. Omdat steeds meer erkent wordt dat de ontwikkeling van een 
samenleving niet alleen bepaald wordt door de economische ontwikkeling, 
kijkt dit rapport naar ‘Brede Welvaart’. 

Brede welvaart wordt gedefinieerd als onze huidige kwaliteit van leven én de 
mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit 
andere delen van de wereld (CBS, 2020e). De definitie heeft dus drie 
componenten: 
• Brede welvaart ‘hier en nu’
• Brede welvaart ‘later’ 
• Brede welvaart ‘elders’.

Voor elk van de drie delen zijn indicatoren opgesteld die iets zeggen over de 
kwaliteit van leven van mensen. Sommige indicatoren meten objectieve 
gegevens, zoals de afstand tot een basisschool. Bij andere indicatoren gaat het om 
de perceptie van mensen, zoals de ervaren (on)veiligheid. Brede Welvaart gaat er 
namelijk vanuit dat welvaart van mensen gaat om het welzijn van mensen, wat 
bepaald wordt door zowel materiële als immateriële aspecten  
(Evenhuis et al., 2020). 

Deze eerste rapportage toont de brede welvaart in Gelderland aan de hand van 
zoveel mogelijk indicatoren waarvan gegevens beschikbaar zijn. Op regionaal 
niveau lopen de cijfers een aantal jaar achter. Hierdoor staan in dit rapport nog 
geen cijfers over 2020 of 2021, waardoor de eventuele impact van de coronacrisis 
op de brede welvaart in Gelderland nog niet beschreven kan worden. Dat betekent 
niet dat dit rapport geen relevante inzichten geeft. Voor veel thema’s en 
indicatoren kunnen de cijfers namelijk gezien worden als een nulmeting voordat 
de coronacrisis uitbrak (CBS, 2020a). 

De indicatoren worden op verschillende manieren in kaart gebracht. Deels wordt 
gekeken naar de trendmatige ontwikkelingen van Gelderland en Nederland. Voor 
andere indicatoren wordt gekeken naar de meest actuele cijfers, waarbij 
Gelderland wordt vergeleken met andere provincies. Hierdoor wordt inzichtelijk 
op welke thema’s de provincie het goed doet, maar ook waar de uitdagingen 
liggen. Voor veel indicatoren worden ook de COROP-regio’s² binnen Gelderland 
met elkaar vergeleken. 

2 40 gebieden 
vastgesteld door  
de Coördinatie-
commissie 
Regionaal 
Onderzoeks-
programma.  
Zie bijlage 4
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Figuur 1: Gelderse COROP-regio’s 

Dit rapport is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel beschrijft de brede 
welvaart van Gelderlanders ‘hier en nu’. Het tweede deel gaat in op de mogelijke 
invloed die het huidige welvaartsniveau heeft voor toekomstige generaties. 
Daarmee volgt het rapport het onderscheid dat wordt gemaakt in de Regionale 
Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede 
welvaart gaat ook over de gevolgen voor mensen in andere landen, maar de 
relevante indicatoren daarvoor zijn alleen beschikbaar op nationaal niveau en 
worden daarom niet besproken in deze publicatie. Het gaat daarbij voornamelijk 
om handel en hulp, waar Nederland vergeleken met Europa goed op scoort, en de 
invoer van grondstoffen uit het buitenland, waar Nederland juist laag op scoort 
(CBS, 2019c). 

Dit rapport brengt voornamelijk indicatoren in kaart en probeert waar mogelijk 
trends te verklaren. Echter is het aan de politiek en de samenleving om te bepalen 
of de stand van zaken wenselijk is of dat er beleid gevoerd moet worden op 
bepaalde thema’s. De cijfers kunnen helpen om het debat hierover te voeren  
(CBS, 2019c). 

Veluwe

Achterhoek

Zuidwest-
Gelderland

Arnhem/
Nijmegen
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 2 Achtergrond

 2.1 Ontstaansgeschiedenis Brede Welvaart
Nederland is economisch gezien een van de meest welvarende landen ter wereld. 
In 2019 hoorde Nederland tot de top twintig landen met het hoogste bruto 
binnenlands product (bbp)³ (The World Bank, 2021). Het bbp per hoofd van de 
bevolking van Gelderland lag in 2019 onder het Nederlandse gemiddelde. Hieruit 
kan echter niet geconcludeerd worden dat de welvaart van Gelderlanders lager is 
dan dat van de gemiddelde Nederlander. 

Hoewel het bbp jarenlang als maatstaf voor welvaart is gebruikt, is het daar niet 
voor bedoelt (Smits & Horlings, 2019). Het bbp per capita is een nuttige indicator 
en relatief eenvoudig te meten en te vergelijken met andere landen. In de praktijk 
heeft dit ertoe geleidt dat er vanuit gegaan werd dat een hoger inkomen tot meer 
welvaart leidt. Het bbp onderschat echter welvaart op bepaalde terreinen, omdat 
het belangrijke activiteiten als vrijwilligerswerk of zorg voor het gezin niet 
meerekent. Aan de andere kant overschat het de welvaart, omdat negatieve zaken 
als milieuvervuiling buiten beschouwing worden gelaten (PBL/SCP/CPB, 2017). 

Vanuit de samenleving en politiek ontstond de behoefte om breder naar welvaart 
te kijken, waarbij ook immateriële zaken onmisbaar zijn. In 2015 heeft de Tweede 
Kamer een tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip ingesteld, wat ertoe 
geleidt heeft dat het CBS gevraagd is om jaarlijks een Monitor Brede Welvaart te 
publiceren. Echter, was er internationaal nog geen overeenstemming over hoe 
brede welvaart gemeten moet worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat brede 
welvaart ook met andere landen vergeleken kan worden, was harmonisatie en 
afstemming over meetmethodes noodzakelijk. Het CBS heeft daarom samen-
gewerkt met verschillende internationale organisaties - waaronder de VN, 
Eurostat en OESO - om tot consensus te komen hoe brede welvaart en duurzame 
ontwikkeling gemeten moet worden. Het rapport CES Recommendations on Measuring 
Sustainable Development is inmiddels door 65 landen erkend als standaard en dient 
in Nederland als basis voor het monitoren van Brede Welvaart (Smits & Horlings, 
2019).

 2.2 Wat is Brede Welvaart wel en niet?
De term Brede Welvaart wordt steeds vaker gebruikt bij de overheid. Bij de 
provincie Gelderland komt deze term onder andere aan bod bij het bespreken van 
de Regio Deals. Hierbij werken Rijk en regio samen aan oplossingen voor 
regionale opgaven om de brede welvaart te versterken (Thissen et al., 2020). 
Recentelijk is in de Provinciale Staten van 7 juli 2021 een motie aangenomen die 
oproept brede welvaart te monitoren in relatie tot de Gelderse gebiedsagenda’s. 
Dit onderschrijft de actualiteit en aandacht voor dit thema. Ondanks de 
internationale richtlijnen is het echter nog niet altijd duidelijk wat brede 
welvaart betekent en hoe het gemonitord moet worden. Naast de methode van 
het CBS wordt in Nederland ook de Brede Welvaartsindicator (BWI) van de 
Rabobank en de Universiteit Utrecht gebruikt. Hierbij worden elf dimensies van 
brede welvaart uitgeruild tot één indicator (Van Bavel et al., 2019). De planbureaus 
hebben er echter voor gekozen om geen samenvattende index te maken.  
Een dergelijke index vraagt om keuzes over de weging van bepaalde indicatoren, 
wat nooit waardenvrij is. Ook kunnen bepaalde thema’s tegen elkaar worden 
‘weggemiddeld’, waardoor bepaalde indicatoren waar het slecht mee gaat worden 
gecompenseerd door indicatoren waar het goed mee gaat (PBL/SCP/CPB, 2017). 

3 Dit geldt zowel voor 
het bbp in actuele 
prijzen als voor het bbp 
op basis van 
koopkrachtpariteit
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De planbureaus en het CBS hebben ervoor gekozen om aan de hand van een set 
indicatoren te monitoren hoe het gaat met de ontwikkeling van brede welvaart in 
de samenleving. Deze indicatoren hebben zij op regionaal niveau gevisualiseerd 
in een dashboard. De perfecte set indicatoren voor brede welvaart bestaat 
natuurlijk niet, maar de gekozen indicatoren zijn gebaseerd op de internationale 
CES-aanbevelingen. Er is zorgvuldig over nagedacht en er is brede steun voor de 
keuzes, waardoor internationale vergelijkingen mogelijk zijn. Dit maakt het 
mogelijk om voor de gekozen indicatoren de trends op de lange termijn op een 
consistente manier te kunnen meten. Tegelijkertijd is de keuze van indicatoren 
niet volledig in beton gegoten (PBL/SCP/CPB, 2017). De harmonisatie voorkomt dat 
iedereen willekeurig eigen indicatoren of methodes kan kiezen waar de term 
brede welvaart op geplakt wordt en maakt vergelijking van gegevens voor 
verschillende gebieden mogelijk. 

 2.3 Sustainable Development Goals 
De Sustainable Development Goals (SDG’s) worden in toenemende mate 
besproken in de context van brede welvaart. De SDG’s promoten duurzame 
ontwikkeling wereldwijd en bestaan uit zeventien doelen die internationaal zijn 
afgesproken en gelden voor de VN-lidstaten. De doelen hebben 169 subdoelen en 
gelden voor de periode 2015 t/m 2030. De Millenniumdoelen van de Verenigde 
Naties (VN), die van 2000 tot 2015 liepen, zijn de voorlopers van de SDG’s. Deze 
waren meer gericht op arme landen, terwijl de doelen van de SDG’s zich richten 
op alle aangesloten landen (SDG Nederland, 2021). 

Er is overlap tussen de SDG’s en brede welvaart, maar er zijn ook verschillen. 
De SDG’s zijn een agenda met concrete doelstellingen, terwijl brede welvaart 
meer een algemene intentie uitspreekt. De SDG’s hebben dus concretere 
handvatten voor beleid, terwijl bij brede welvaart er voornamelijk welvaarts-
ontwikkelingen gemeten worden op basis waarvan beleid en politieke keuzes 
kunnen worden gemaakt (CBS, 2021b). De SDG’s zijn voornamelijk gericht zijn op 
het ‘hier en nu’, en minder op ‘later’ of ‘elders’. Indicatoren die bijvoorbeeld 
weergeven hoe het staat met het gebruik van hulpbronnen krijgen minder 
aandacht bij de SDG’s. Ook ligt de nadruk op ‘inputindicatoren’, waarbij gekeken 
wordt naar hoeveel geld of andere middelen besteed worden aan een bepaald 
thema. Wanneer een land meer geld uitgeeft, betekent dit echter niet automatisch 
dat de welvaart stijgt. Meer middelen zegt namelijk niet direct iets over hoe 
doelmatig het gebruikt wordt en welke uitkomsten bereikt worden (CBS, 2019c). 

De SDG’s zijn niet wettelijk bindend, maar de Nederlandse overheid heeft onder 
meer de inspanningsplicht om de voortgang van de implementatie van de SDG’s 
te monitoren (PBL/SCP/CPB, 2017). Landelijk wordt geprobeerd de monitoring van 
brede welvaart en de SDG’s steeds meer te integreren. In dit rapport is ervoor 
gekozen dit nog niet te doen, voornamelijk omdat het CBS in de regionale 
monitor alleen de indicatoren van brede welvaart in kaart gebracht heeft.  
Wel kunnen de SDG’s gekoppeld worden aan de thema’s van brede welvaart hier 
en nu:
• Subjectief welzijn.
• Materiële welvaart (SDG’s 1, 8, 9, 10, 12).
• Gezondheid (SDG 3).
• Arbeid en vrije tijd (SDG’s 4, 8, 9).
• Wonen (SDG 11).
• Samenleving (SDG’s 1, 5, 10).
• Veiligheid (SDG’s 11, 16).
• Milieu (SDG’s 2, 6, 7, 13 ,14, 15) (CBS, 2021b).

https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
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 2.4 Data
Brede welvaart wordt uitgewerkt in verschillende thema’s. Om te meten hoe het 
in Gelderland hiermee gaat, wordt gebruik gemaakt van indicatoren. Per thema 
zijn er een aantal indicatoren die een ander aspect van het thema meten. 
Er wordt vanuit gegaan dat de indicatoren samen representatief zijn voor de 
thema’s, en dat de thema’s samen brede welvaart in kaart brengen. De gegevens 
die gebruikt worden in dit rapport zijn afkomstig van het CBS, uit de dataset van 
de Regionale Monitor Brede Welvaart 2020. Ook de definities van de indicatoren 
zijn afkomstig van de regionale monitor. Er is voor gekozen om voor deze eerste 
Gelderse monitor niet af te wijken van de dataset en keuzes voor indicatoren van 
het CBS. 

De indicatoren zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria, waarbij 
datakwaliteit voorop staat. Dit heeft onder andere te maken met betrouwbaarheid 
van beschikbare bronnen, volledigheid, (internationale) vergelijkbaarheid van 
gegevens en interne consistentie door de tijd. Daarnaast moeten cijfers natuurlijk 
beschikbaar zijn op regionaal niveau. Voor een paar indicatoren was een beperkte 
hoeveelheid data beschikbaar. Dit geldt voor de indicatoren van de thema’s 
subjectief welzijn en samenleving, als ook voor de indicator tevredenheid met 
reistijd, dat onder het thema arbeid & vrije tijd valt. Het CBS heeft de data van 
deze indicatoren met een statistische methode (kleine domeinschatters⁴) 
opgeschaald om toch betrouwbare uitspraken te kunnen doen op regionaal 
niveau. 

4 De statistische 
methode van de 
kleine 
domeinschatters 
(KDS) biedt 
mogelijkheden om, 
bij een gegeven 
beperkte 
steekproefomvang, 
indicatoren op 
gedetailleerd niveau 
betrouwbaarder te 
schatten dan via 
directe schatters. Zie 
Regionale Monitor 
Brede Welvaart 2020 
(cbs.nl)

https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/
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 3 Brede Welvaart Hier & Nu
Het eerste deel van deze rapportage kijkt naar brede welvaart in het hier en nu. 
Voor acht thema’s wordt in kaart gebracht hoe Gelderland scoort op diverse 
indicatoren. 

 3.1 Subjectief Welzijn
Bij subjectief welzijn wordt gekeken naar hoe mensen hun eigen leven waarderen. 
Dit kan worden uitgesplitst tussen hoe mensen het leven in het algemeen 
waarderen, of hoe mensen specifieke aspecten van het leven ervaren (CBS, 2015). 
Het is relevant om inzicht te hebben in het persoonlijk welbevinden van mensen, 
omdat dit kan afwijken van de hoogte van hun inkomen of hun materiële 
bezittingen. De twee regionale welzijnsindicatoren zijn ‘Tevredenheid met het 
leven’ en ‘Tevredenheid met vrije tijd’. 

 3.1.1 Tevredenheid met het leven
In 2019 was 87,2% van de Gelderlanders (zeer) tevreden met het leven dat ze leiden. 
Voor deze indicator staat de provincie Gelderland op plaats 8 van de 12, nipt achter 
Limburg. Echter is dit percentage bijna hetzelfde als het Nederlandse gemiddelde 
(87,3%). De inwoners van Zeeland, Friesland en Drenthe waren in 2019 het meest 
tevreden. Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond speelt een 
belangrijke rol bij het gemiddelde aantal gelukkigen en tevredenen in een 
provincie, omdat mensen met een migratieachtergrond gemiddeld minder 
gelukkig en tevreden zijn met het leven. Dit is ook een belangrijke verklaring voor 
Friesland en Drenthe; hier wonen meer mensen met een Nederlandse 
achtergrond, die vaker aangeven tevreden te zijn over het leven (CBS, 2020f). 
De provincies Zuid-Holland, Groningen en Flevoland scoorden het laagst. 
In Flevoland wonen relatief veel mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond. In Groningen hangt het lage percentage tevredenen samen met het 
lagere huishoudensinkomen en mogelijk ook met de aardbevingsproblematiek 
(CBS, 2020f).

Grafiek 1: Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het leven naar provincie, 
2019*

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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Er is in Nederland een trend gaande dat de tevredenheid met het leven steeds 
hoger gewaardeerd wordt. Gelderland volgt deze landelijke trend. 

Grafiek 2: Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met het leven, 2013-2019

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Binnen Gelderland zijn de verschillen tussen de COROP-regio’s gering. In de 
Achterhoek (88,2%) en de Veluwe (87,3%) waren de meeste mensen tevreden met 
hun leven in 2019. In Zuidwest-Gelderland was dit 86,8%, op de voet gevolgd door 
Arnhem/Nijmegen (86,7%). 

 3.1.2 Tevredenheid met vrije tijd
De hoeveelheid vrije tijd beïnvloedt de levenskwaliteit die mensen ervaren 
(Stiglitz et al., 2009). De hoeveelheid mensen die aangeeft tevreden te zijn met de 
hoeveelheid vrije tijd die ze hebben, is tussen 2013 en 2019 met 1,5 procentpunt 
afgenomen voor zowel het Nederlands- als het Gelders gemiddelde. Waar in 2013 
nog 76,2% van de inwoners van Gelderland tevreden was, daalde dat tot 74,7% in 
2019, waarmee de provincie landelijk op plek 7 staat. Wel waarderen Gelderlanders 
hun vrije tijd met 0,5 procentpunt nog altijd iets meer dan gemiddeld in 
Nederland (74,2%). Inwoners van Drenthe (78,0%) waren veruit het meest tevreden, 
gevolgd door Overijssel (76,3%). In Utrecht (72,8%) en Zuid-Holland (73%) was men 
het minst tevreden. Op Groningen na was voornamelijk in het noorden en oosten 
van Nederland een groter deel van de inwoners tevreden met de hoeveelheid vrije 
tijd. 

Grafiek 3: Aandeel mensen dat (zeer) tevreden is met vrije tijd, 2019,  
naar provincie

Bron: CBS 
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Binnen Gelderland was men in 2019 het meest tevreden in de COROP-regio 
Veluwe (77,0%). Ook Zuidwest-Gelderland en de Achterhoek scoorden met 75,0% 
van de inwoners boven het landelijk gemiddelde. In Arnhem-Nijmegen (72,3%) was 
het laagste percentage van de bevolking tevreden over de hoeveelheid vrije tijd. 
Mogelijk heeft dit te maken met het hogere percentage hoogopgeleiden in deze 
regio, aangezien die gemiddeld minder tevreden zijn over de hoeveelheid vrije tijd 
dan lager opgeleiden (Wennekers et al., 2018).

 3.2 Materiële Welvaart
Het thema materiële welvaart kijkt naar de ontwikkelingen van de economie en 
het inkomen van mensen. Inkomen is een belangrijke factor voor het welzijn van 
mensen, omdat het hen de mogelijkheid geeft goederen en diensten aan te 
schaffen waar zij behoefte aan hebben. Een hoger inkomen kan meer ruimte en 
vrijheid verschaffen om invulling en kleur te geven aan iemands leven. 
Dat betekent echter niet dat een hoger inkomen automatisch leidt tot een hogere 
waardering van het leven. De twee indicatoren voor materiële welvaart op 
regionaal niveau zijn ‘Mediaan besteedbaar inkomen’ en ‘Bruto binnenlands 
product’.

 3.2.1 Mediaan besteedbaar inkomen
De afgelopen jaren is het mediaan besteedbaar inkomen per huishouden 
toegenomen in Gelderland. Wanneer alle inkomens in Gelderland van laag naar 
hoog worden gesorteerd, is het mediaan inkomen het middelste getal. Na een 
daling in 2012 en 2013, geldt dat de doorsnee Gelderse huishoudens er economisch 
op vooruit zijn gegaan. Gelderland volgt hierbij duidelijk de Nederlandse trend. 

Grafiek 4: Mediaan besteedbaar inkomen (euro’s), 2012-2018

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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Grafiek 5: Mediaan besteedbaar inkomen (euro’s) 2018*

* Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Op COROP-niveau geldt dat Zuidwest-Gelderland al jarenlang het hoogste 
mediaan besteedbaar inkomen per huishouden heeft van Gelderland, gevolgd 
door de Veluwe. In 2018⁶ bedroeg dit €27.200 voor het middelste huishouden in 
Zuidwest-Gelderland, net iets onder dat van de regio Utrecht. Doorsnee 
huishoudens hadden €26.300 te besteden in de regio Veluwe en in de Achterhoek 
bedroeg dit €25.900. Met €24.600 was het mediaan besteedbaar inkomen per 
huishouden het laagste in de regio Arnhem/Nijmegen, te vergelijken met het 
niveau van de COROP-regio Twente. Arnhem-Nijmegen was daarmee tevens de 
enige Gelderse COROP-regio met een mediaan besteedbaar inkomen onder het 
Nederlands gemiddelde.

Figuur 2: Mediaan besteedbaar inkomen in 2018

Bron CBS
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 3.2.2 Bruto Binnenlands Product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de 
economie. De verandering van het bbp over een bepaalde tijd geeft de mate van 
groei of krimp van de economie weer. Hoe hoger het bbp, hoe beter het resultaat 
van de productieve activiteiten in een gebied is. Het bbp per inwoner van 
Nederland was €43.600 in 2019⁷. Dit is het bbp inclusief delfstofwinning. Voor 
Gelderland bedroeg het bbp in 2019 €36.000, waarmee de provincie een achtste 
positie innam, net achter Overijssel. Indien delfstoffenwinning echter niet 
meegerekend zou worden zou Groningen enkele posities dalen, tot net onder 
Gelderland. Ook het bbp per inwoner van Friesland en Drenthe zou lager uitvallen 
(CBS, 2019a). 

Deze indicator geeft echter alleen aan wat het gemiddelde bbp is als het totale 
bbp van een provincie gedeeld wordt door het aantal inwoners. Dit bedrag komt 
echter niet altijd terecht bij de mensen die daadwerkelijk in de specifieke 
provincie woonachtig zijn. Voor de provincie Groningen is het bbp per inwoner 
relatief hoog door de winning van aardgas in deze regio, terwijl het mediaan 
besteedbaar inkomen hier juist laag is. 

Grafiek 6: BBP per inwoner naar provincie, 2019*

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Vooral de provincies Noord-Holland en Utrecht kenden sinds 2013 een sterke 
economische groei, maar ook de Gelderse economie had jarenlang positieve 
groeicijfers. De uitzondering op de regel was de provincie Groningen, waar 
negatieve economische groei ontstond door de daling in aardgaswinning  
(CBS, 2019e).
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Grafiek 7: Bbp per inwoner, 2012-2019, enkele provincies

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Op COROP-niveau, hebben alle Gelderse regio’s sinds 2013 economische groei 
ervaren. De Veluwe heeft al jaren het hoogste bbp per inwoner, in 2019 bedroeg 
dit €38.300. In datzelfde jaar had Zuidwest-Gelderland voor het eerst een hoger 
bbp dan Arnhem/Nijmegen, €36.700 versus €36.400. De Achterhoek kent al jaren 
een flink lager bbp per inwoner, met €30.600 in 2019. Dit is nog steeds hoger dan 
het gemiddelde bbp per inwoner in de provincies Friesland en Drenthe, maar is 
een stuk lager dan bijvoorbeeld in de COROP-regio Twente, waar dit €34.500 was. 

Grafiek 8: Bbp per inwoner naar COROP-regio, 2019*

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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 3.3 Gezondheid
Gezondheid is een belangrijke factor voor het welzijn van mensen. Een goede 
gezondheid is bepalend voor iemands kwaliteit van leven. Het heeft namelijk 
invloed op vele facetten van leven, zoals iemands kansen op de arbeidsmarkt, of 
het gevoel mee te kunnen doen in de samenleving. Vergeleken met andere 
Europese landen scoort Nederland gemiddeld tot laag op het thema gezondheid 
(CBS, 2019c). 

De vijf regionale gezondheidsindicatoren zijn:
• Ervaren gezondheid.
• Overgewicht.
• Levensverwachting mannen.
• Levensverwachting vrouwen.
• Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen.

 3.3.1 Ervaren gezondheid
Hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren, is een goede indicator van de 
gezondheidstoestand in het algemeen. Deze subjectieve indicator kan echter 
verschillen van de beoordeling van de medici over iemands gezondheidstoestand. 
In 2016 beoordeelde in de provincie Friesland met 78,9 procent het hoogste 
aandeel inwoners hun eigen gezondheid (zeer) goed. Gelderland scoorde met 77,4% 
boven het landelijke gemiddelde van 75,6% en neemt voor deze indicator een 
vierde positie in. Deze cijfers zijn gemiddelden, op nationaal niveau zijn er echter 
verschillen te zien in ervaren gezondheid voor verschillende groepen. Mannen 
beoordelen hun gezondheid beter dan vrouwen, net als hoogopgeleiden. Ook 
etnische achtergrond en leeftijd spelen een rol, waarbij mensen met een 
Nederlandse achtergrond en jongeren positiever zijn. Het verschil tussen 
leeftijdsgroepen is wel afgenomen omdat een steeds groter deel van de 
75-plussers hun gezondheid goed beoordeeld. Bij middelbaar opgeleiden is dit 
juist gedaald (CBS, 2019c). 

Grafiek 9: Aandeel mensen dat gezondheid als (zeer) goed ervaart naar 
provincie, 2016

Bron: CBS

Binnen de provincie scoorde de COROP-regio Veluwe het beste op deze indicator, 
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de Veluwe tevreden over de eigen gezondheid. In Arnhem-Nijmegen ervaarde 
77,0% de eigen gezondheid als (zeer) goed, in Zuidwest-Gelderland was dit 76,9% en 
in de Achterhoek 76,8%.
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 3.3.2 Overgewicht
Het afgelopen decennium is het percentage volwassenen met overgewicht in 
Nederland toegenomen (CBS, 2019). In 2016 had in Nederland gemiddeld 48,9% 
van de mensen van 19 jaar en ouder een BMI van 25 of hoger. Gelderland stond op 
plek 4 van provincies met het minste overgewicht, maar met 49,4% was dit 
percentage alsnog hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit komt voornamelijk 
omdat in de provincies Utrecht en Noord-Holland de percentages een stuk lager 
waren dan in de rest van Nederland. 

Grafiek 10: Aandeel mensen met overgewicht naar provincie, 2016

Bron: CBS

Binnen de provincie was in 2016 voornamelijk in de Achterhoek het percentage 
mensen met overgewicht opvallend hoog (53,6%), evenals in Zuidwest-Gelderland 
(52,9%). In de COROP-regio Veluwe was dit met 47,8% lager, net als in Arnhem-
Nijmegen (47,4%), maar ook hier betreft het bijna de helft van de volwassen 
bevolking. In lijn met de landelijke trend is het aantal mensen met overgewicht 
in alle COROP-regio’s toegenomen tussen 2012 en 2016. Het hoge percentage 
mensen met overgewicht in de Achterhoek is zowel te verklaren door de leefstijl 
in deze regio als door de vergrijzing, aangezien overgewicht toeneemt met de 
leeftijd (Alkas, 2019). 

Grafiek 11: Percentage overgewicht naar COROP

Bron: CBS
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 3.3.3 Levensverwachting mannen
De indicator ‘levensverwachting mannen’ kijkt naar de levensverwachting in 
jaren voor mannen bij de geboorte, waarbij een gemiddelde waarde is genomen 
over de periode 2013-2016. De landelijke gemiddelde levensverwachting voor 
mannen was 79,8 jaar in 2016. Omdat niet voor elke gemeente informatie 
beschikbaar is, kan het CBS geen gemiddelde weergeven voor alle provincies. 
Wel is voor de meeste gemeenten het cijfer beschikbaar, zoals te zien in figuur 3. 
Voor de Gelderse gemeenten waar de cijfers van bekend zijn valt de gemiddelde 
levensverwachting van mannen tussen 78,3 en 81,5 jaar. Op basis van de 
beschikbare gegevens schat Bureau Economisch Onderzoek (BEO) dat de 
gemiddelde levensverwachting van mannen in Gelderland overeenkomt met het 
landelijke gemiddelde⁸.    

Figuur 3: Levensverwachting mannen in 2016 per gemeente

Bron: CBS
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 3.3.4 Levensverwachting vrouwen
De indicator levensverwachting vrouwen kijkt naar de levensverwachting in jaren 
voor vrouwen bij de geboorte, waarbij een gemiddelde waarde is genomen over de 
periode 2013-2016. Landelijk is te zien dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan 
mannen, hoewel ze wel minder jaren in goede gezondheid doorbrengen (CBS, 
2019c). De gemiddelde Nederlandse levensverwachting voor vrouwen was 83,2 jaar 
in 2016. Ook voor deze indicator is niet voor elke gemeente informatie 
beschikbaar. Voor de Gelderse gemeenten waar de cijfers van bekend zijn valt de 
gemiddelde levensverwachting van vrouwen tussen 81 en 85,9 jaar. De 
gemiddelde levensverwachting voor vrouwen in Gelderland was in 2016 bij 
benadering 83,3 jaar⁹. 

Figuur 4: Levenverwachting vrouwen in 2016 per gemeente

Bron: CBS

 3.3.5 Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen
Een langdurige ziekte of aandoening heeft veel invloed op de kwaliteit van 
iemands leven. In Nederland was het aantal personen met één of meer langdurige 
ziekten of aandoeningen gemiddeld 33,9% in 2016. Het percentage in Gelderland 
lag daar met 34,8% iets boven. Langdurige aandoeningen komen vaker voor bij 
ouderen. Door toenemende vergrijzing in Nederland stijgt daarom het percentage 
personen met langdurige ziekten of aandoeningen, evenals door eerdere 
diagnostisering van ziektes (RIVM, 2013). 
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Grafiek 12:  Aandeel personen met één of meer langdurige ziekten of 
aandoeningen, naar provincie 2016

Bron: CBS

Tussen de COROP-regio’s waren in 2016 enige verschillen zichtbaar. In Zuidwest-
Gelderland had met 32,9% het laagste aandeel inwoners één of meer langdurige 
ziekten of aandoeningen. In de regio Veluwe was dit 34,6%, in Arnhem-Nijmegen 
35,2%. In de regio Achterhoek had met 35,6% het hoogste aandeel personen een 
langdurige ziekte of aandoening. Dit is waarschijnlijk grotendeels te verklaren 
door de hogere vergrijzing in deze regio. 

 3.4 Arbeid en vrije tijd
Het hebben van een betaalde baan is belangrijk voor de welvaart van mensen. 
Tegelijkertijd is vrije tijd ook van invloed op het welzijn van mensen, dus een 
goede balans tussen werk en vrije tijd is cruciaal. Het thema Arbeid en vrije tijd 
bestaat uit zes indicatoren:
• Bruto arbeidsparticipatie.
• Netto arbeidsparticipatie.
• Werkloosheidsgraad.
• Vacaturegraad.
• Hoogopgeleide bevolking.
• Tevredenheid met reistijd van en naar het werk.

Het CBS heeft ervoor gekozen de indicator ‘tevredenheid met vrije tijd’ onderdeel 
te laten zijn van het thema ‘Subjectief welzijn’.

 3.4.1 Arbeidsparticipatie
Voor arbeidsparticipatie wordt gekeken naar twee indicatoren, de bruto- en de 
netto arbeidsparticipatie. De bruto arbeidsparticipatie kijkt naar het aandeel van 
de beroepsbevolking in de leeftijdsgroep 15 tot 74 jaar. De beroepsbevolking 
bestaat uit personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking) of die 
recent hiernaar gezocht hebben en direct beschikbaar zijn voor betaald werk 
(werkloze beroepsbevolking) (CBS, 2021i). Dit aandeel wordt vergeleken met de 
gehele bevolking in deze leeftijdsgroep, dus ook het werkloze deel van de 
bevolking dat niet werkt en ook niet op zoek of beschikbaar is (niet-
beroepsbevolking) (CBS, 2021j). In Nederland en Gelderland schommelde dit 
percentage afgelopen tien jaar rond de 70-71%. In 2019 was de bruto 
arbeidsparticipatie in Nederland 71,2% en in Gelderland 70,9%. 
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Bron: CBS

De netto arbeidsparticipatie kijkt specifiek naar het aandeel van de werkzame 
beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 15 t/m 74 jaar. Dit gaf afgelopen jaren 
een heel ander plaatje dan de bruto arbeidsparticipatie. Tot 2014 nam het aandeel 
werkenden in de bevolking af, maar vanaf 2015 groeide dit weer. De dip in de 
netto arbeidsparticipatie komt mede doordat er van 2013 tot 2015 een groter deel 
van de beroepsbevolking werkloos was, waardoor het aantal personen dat op zoek 
was naar een baan groter was dan de jaren ervoor (CBS, 2015). In 2019 was de 
netto arbeidsparticipatie voor Nederland gestegen tot 68,8% en voor Gelderland 
tot 68,7%. Voor zowel de netto- als de bruto arbeidsparticipatie stond Gelderland 
op plek 6 van de 12, dicht bij het Nederlandse gemiddelde. 

Op COROP-niveau was de arbeidsparticipatie in 2019 het hoogst in Zuidwest-
Gelderland en de Veluwe. De bruto arbeidsparticipatie was net iets hoger in 
Arnhem/Nijmegen dan in de Achterhoek. Echter, het verschil tussen bruto 
arbeidsparticipatie (70,3%) en de netto arbeidsparticipatie (67,9%) was het hoogste 
in Arnhem/Nijmegen. Dat laat zien dat er in deze regio een hoger percentage 
werklozen op zoek naar een baan was, dan in de andere regio’s. 

Grafiek 15: Arbeidsparticipatie, naar COROP, 2019 

Bron: CBS
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 3.4.2 Werkloosheid
In 2019 was de werkloosheid met 3,4% van de Nederlandse beroepsbevolking 
historisch laag. Ook in Gelderland was dit het geval. De werkloosheid is het 
percentage werkzoekenden van de beroepsbevolking, dus zonder het gedeelte van 
de bevolking dat vanwege diverse redenen niet kan of wil werken. Het betreft 
personen van 15 t/m 74 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben 
gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Grafiek 16: Werkloosheid, 2012-2019

Bron: CBS 

Na een piek in de werkloosheid van 7,0% in 2014, daalde de werkeloosheid in 
Gelderland tot 3,0% in 2019. De piek in de werkloosheid was onder meer het gevolg 
van overheidsbezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg (Aalders & Legierse, 2014). De 
provincie stond in 2019, samen met Utrecht, op een gedeelde derde plek van 
provincies met de minste werkloosheid. De werkloosheid in Gelderland ligt 
structureel lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Grafiek 17: Werkloosheid, naar provincie, 2019

Bron: CBS

Bij de COROP-regio’s was het werkloosheidspercentage in de Veluwe, de 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland 2,8% in 2019. Alleen de regio Arnhem/
Nijmegen had met 3,5% een hoger werkloosheidpercentage.
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 3.4.3 Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. 
Vergeleken met andere Europese landen had Nederland afgelopen jaren een van 
de hoogste vacaturegraden, wat gunstig is voor werkzoekenden (CBS, 2019c). Dit 
had te maken met een groeiende economie die de behoefte aan personeel deed 
toenemen. Voor werkgevers is de krapte op de arbeidsmarkt echter een uitdaging, 
omdat het lastig kan zijn passende werknemers te vinden. 

Grafiek 18: Vacaturegraad, 2012-2019

Bron: CBS

Na een dip in 2012 en 2013, nam het aantal vacatures voor Nederland toe tot 
33 openstaande vacatures per 1000 banen in 2019. Gelderland volgde met een 
vacaturegraad van 33 het Nederlandse gemiddelde en nam plek 7 van 12 in.  
Voor de vacaturegraad is geen informatie beschikbaar op COROP-niveau.

Grafiek 19: Vacaturegraad, naar provincie, 2019

Bron: CBS
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 3.4.4 Hoogopgeleide bevolking
Voor het onderwijsniveau van de bevolking wordt gemeten hoeveel procent van 
de bevolking hoger onderwijs, op HBO- of WO-niveau, heeft afgerond. Dit wil niet 
zeggen dat een theoretische opleiding beter is, maar onderzoek wijst uit dat het 
opleidingsniveau gelinkt is aan veel andere factoren die het welzijn van mensen 
beïnvloedt. Uit de data blijkt dat hoogopgeleiden hoger scoren op veel meer 
indicatoren van brede welvaart dan laagopgeleiden (CBS, 2019c). 

In 2019 had in Nederland gemiddeld 32,5% van de bevolking hoger onderwijs 
afgerond. In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland is een bovengemiddeld percentage 
van de bevolking hoogopgeleid. Hoogopgeleiden concentreren zich rondom de 
universiteitssteden en in regio’s met specialistisch werk, dat voornamelijk te 
vinden is in het noorden van de Randstad (CBS, 2020h). Noord-Brabant scoorde 
met 31,2% hoogopgeleiden net iets boven Gelderland, dat met 31,0% een vijfde 
positie innam op deze indicator. Groningen had met 30,9% net iets minder 
hoogopgeleiden en stond hiermee op plek zes.  

Grafiek 20: Aandeel hoogopgeleiden naar provincie, 2019

Bron: CBS

De afgelopen decennia is het aandeel hoogopgeleiden in Nederland enorm 
gestegen. Tussen 2012 en 2019 nam het aantal hoogopgeleiden met  
5,3 procentpunt toe, van 27,2% in 2012 tot 32,5% in 2019. Voor Gelderland was de 
stijging in deze periode 5,1 procentpunt. In 2012 had 25,9% van de bevolking hoger 
onderwijs afgerond, tegen 31,0% in 2019. 

Grafiek 21: Aandeel hoogopgeleiden, COROP-regio’s, 2012-2019

Bron: CBS
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Binnen Gelderland zijn er duidelijke verschillen tussen de COROP-gebieden. 
Arnhem-Nijmegen scoort met 36,3% duidelijk boven het Gelderse gemiddelde en 
deze regio stond hiermee in 2019 landelijk op plek 7 van de 40 COROP-regio’s.  
Dit is niet verrassend gezien de aanwezigheid van een universiteit en hogescholen 
in deze regio. Hierna volgt met 29,7% de regio Veluwe, waar ook een universiteit 
en hogescholen gevestigd zijn, gevolgd door Zuidwest-Gelderland met 27,9%.  
De Achterhoek had met 25,1% het laagste percentage van de bevolking dat hoger 
onderwijs heeft afgerond. Opvallend is dat de Achterhoek  de enige COROP-regio 
binnen Gelderland is die tussen 2017 en 2019 een relatieve daling had van het 
aandeel hoger opgeleiden. Tussen 2012 en 2017 nam het percentage hoog-
opgeleiden toe van 21,4% naar 25,7%, waarna het daalde naar 25,1% in 2019.  
De regio Achterhoek heeft te kampen met een vergrijzende bevolking en veel 
jongeren vertrekken naar de stad voor werk of studie (CBS, 2021d). 

 3.4.5 Tevredenheid met reistijd van en naar het werk
Een indicator die iets zegt over zowel arbeid als vrije tijd, is de tevredenheid met 
reistijd van en naar het werk. In 201910 gaven 82,5% van de werkende Gelderlanders 
hun reistijd een 7 of hoger en in Nederland was dit 82,6%. Gelderland neemt 
vergeleken met de andere provincies, een achtste positie in. In de periode 
2013-2019 was er een dalende trend zichtbaar in de tevredenheid met de reistijd. 
In 2013 was 84,7% van de Gelderlanders nog (zeer) tevreden, dus er was een 
afname van 2,2%-punt. Mogelijk komt dit doordat tijdens deze periode er een 
landelijke toename was van het tijdverlies door files en vertragingen (CBS, 2019c). 

Grafiek 22: Aandeel personen dat (zeer) tevreden is met reistijd van en naar  
het werk

Bron: CBS

Binnen de provincie zijn er duidelijke verschillen tussen de COROP-gebieden.  
In de Achterhoek was in 2019 met 85,4% het hoogste aandeel tevreden over de 
reistijd. Ook in de regio Veluwe was men met 83,4% bovengemiddeld tevreden.  
In Arnhem-Nijmegen (80,9%) en Zuidwest-Gelderland (80,7%) was een kleiner deel 
van de mensen tevreden over hun reistijd van en naar het werk. In de laatste twee 
regio’s is de drukte op de rijkswegen hoger dan in de andere twee gebieden, wat 
een mogelijke verklaring is voor de lage tevredenheid (CBS, z.d.). 
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 3.5 Wonen
Een woning is een belangrijke eerste levensbehoefte van mensen. In Nederland 
wordt een groot deel van het inkomen uitgegeven aan woonlasten (CBS, 2019).  
Bij Brede Welvaart wordt naast de tevredenheid over de woning en de woon-
omgeving ook aandacht besteedt aan de nabijheid van voorzieningen.  
Op regionaal niveau heeft het thema wonen vijf indicatoren:
• Tevredenheid met woning.
• Tevredenheid met woonomgeving.
• Afstand tot basisschool.
• Afstand tot café e.d.
• Afstand tot sportterrein. 

 3.5.1 Tevredenheid met woning
De afgelopen jaren is de woontevredenheid in Nederland flink gedaald. Binnen 
Europa hoorde Nederland eerst bij de landen waar men het meest tevreden was 
met de woning. Maar sinds 2017 hoort Nederland tot de middengroep (CBS, 2019). 
In 2009 gaf 90% van de Nederlanders hun woning een 7 of hoger, voor Gelderland 
was dit 91,5%. In 2018 was de woontevreden in Nederland met 5,4%-punt gedaald 
tot 84,6%. Voor Gelderland daalde het met 5,3%-punt tot 86,2% van de inwoners die 
(zeer) tevreden waren over hun woning. Hiermee scoort de provincie boven het 
landelijk gemiddelde en neemt daarbij een gedeelde zesde positie in, samen met 
Noord-Brabant. In Friesland was men in 2018 het meest tevreden over de woning, 
in Zuid-Holland het minste. 
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Grafiek 23: Aandeel huishoudens dat (zeer) tevreden is met huidige woning, 
2002-2018

Bron: CBS

De tevredenheid met de woning daalde sterker voor huishoudens in een huur-
woning dan van huishoudens in een koopwoning, waarbij er weinig verschil is 
tussen sociale huurders en particuliere huurders (CBS, 2019f). Noord- en Zuid-
Holland en Groningen, de provincies waar de tevredenheid met de woning het 
laagst was, telden in 2018 ook het hoogste percentage huurwoningen van 
Nederland. Het type woning beïnvloedt de woontevredenheid, waarbij meer mensen 
met een vrijstaand huis tevreden zijn over hun woning dan mensen die in een 
etagewoning wonen. Hierbij spelen onder andere de grootte van het huis en het 
aantal kamers een rol (Beuningen, 2018). Dit is te zien bij de provincies Noord- en 
Zuid-Holland, waar het gemiddelde oppervlakte van woningen het laagst is. Utrecht 
is hierop een uitzondering, waarbij het gemiddelde woonoppervlak onder het 
landelijke gemiddelde lag (CBS, 2020k), maar men bovengemiddeld tevreden was 
over de woning. 

Grafiek 24: Aandeel particuliere huishoudens dat (zeer) tevreden is met de 
huidige woning, naar provincie, 2018

Bron: CBS

Wanneer de COROP-regio’s binnen Gelderland met elkaar vergeleken worden, wordt 
duidelijk dat huishoudens in de Achterhoek in 2018 hun woning het hoogst 
waardeerden (88,8%). De huizen in deze regio hebben gemiddeld het grootste 
oppervlak van de vier regio’s (CBS, 2020k). Hierna volgt de regio Veluwe met 87,9% en 
Zuidwest-Gelderland met 86,3% van de mensen dat (zeer) tevreden is met de woning. 
De regio Arnhem-Nijmegen scoorde met 83,3% het laagst. Deze COROP-regio telt het 
hoogste percentage huurwoningen en de huizen hebben gemiddeld het kleinste 
oppervlak van Gelderland (CBS, 2020k). 
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 3.5.2 Tevredenheid met woonomgeving
Naast de woning zelf is ook de omgeving van de woning van belang voor het 
welbevinden van mensen. Mensen zijn over het algemeen minder vaak tevreden 
over de omgeving en de buurt waarin zij wonen dan over hun woning 
(Beuningen, 2018). In 2018 was 83,3% van de Nederlandse huishoudens tevreden 
over de woonomgeving. Dit cijfer is door de jaren heen redelijk stabiel.  
In Gelderland waren in 2018 85,2% van de huishoudens (zeer) tevreden met de 
woonomgeving, waarmee de provincie een derde plek innam voor deze indicator. 

Grafiek 25: Aandeel particuliere huishoudens dat (zeer) tevreden is met de 
woonomgeving, 2018

Bron: CBS

De inwoners van Drenthe waren met 87,1% gemiddeld het meest tevreden met de 
woonomgeving, Zuid-Holland had met 80% met laagste aantal tevreden huis-
houdens. Ontevredenheid over de woonomgeving hangt samen met overlast en 
gebrek aan sociale cohesie in de buurt (Beuningen, 2018). In Drenthe is de sociale 
cohesie hoog en is er weinig overlast, terwijl dit in Zuid-Holland andersom het 
geval is. Ook in Gelderland is men meer tevreden over de sociale cohesie en is er 
minder overlast dan het landelijke gemiddelde (CBS, 2020j).  

Binnen Gelderlands was men in 2018 in de COROP-regio Veluwe met 87,1% van de 
huishoudens het meest tevreden over de woonomgeving. Hierna volgen de regio’s 
Achterhoek met 85,6% en Arnhem-Nijmegen met 84,1%. In de regio Zuidwest 
Gelderland waren de minste huishoudens tevreden over de woonomgeving, 
namelijk 83%.  

 3.5.3 Afstand tot voorzieningen
De nabijheid van voorzieningen heeft invloed op hoe graag mensen ergens wonen 
(Deerenberg, Ingeborg Melser, 2012). De regionale monitor brede welvaart van het 
CBS kijkt naar de afstand tot drie type voorzieningen: basisscholen, cafés en 
soortgelijke voorzieningen, en sportterreinen. Tegelijkertijd zegt de afstand tot 
voorzieningen niet alles over het aantal voorzieningen in een regio en de 
keuzemogelijkheden die men heeft.

In Nederland was de afstand tot basisscholen gemiddeld 0,7 km in 2019, waarbij 
de afstand het laagste was in de Randstad en het hoogste in Drenthe. Gelderland 
scoorde met 0,8 km boven het landelijke gemiddelde van 0,7 km tot een basis-
school, samen met nog vijf andere provincies. De afstand tot basisscholen is 
redelijk stabiel, maar is de afgelopen jaren wel licht toegenomen. Voor Gelderland 
geldt dat tot en met 2017 de gemiddelde afstand tot basisscholen 0,7 km was, 
maar het afgeronde gemiddelde sinds 2018 0,8 km is. Binnen Gelderland is de 
afstand tot basisscholen iets lager in de Veluwe en Arnhem/Nijmegen dan in de 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland.
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Grafiek 26: Afstand tot voorzieningen

Bron: CBS

De afstand tot cafés en soortgelijke voorzieningen was in Gelderland met 1,4 km 
iets groter dan het landelijke gemiddelde van 1,2 km in 2019. Gelderland deelt met 
Groningen een zesde plek. De verschillen binnen de provincie zijn duidelijk 
zichtbaar, waarbij de afstand tot cafés met 1,1 km gemiddeld het laagste is in 
Arnhem/Nijmegen. In de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland is de afstand met 
1,7 km gemiddeld een stuk hoger. 

De afstand tot sportterreinen varieert weinig binnen Nederland. Gemiddeld was 
de afstand tot sportterreinen in Nederland 1 km in 2015, net als in alle COROP-
regio’s binnen Gelderland. Dit cijfer zegt echter niets over de verschillen in 
kwaliteit en keuzemogelijkheden van sportvoorzieningen tussen gebieden. 

 3.6 Samenleving
Brede Welvaart gaat ook over in hoeverre iedereen kan deelnemen aan de 
samenleving. Hierbij is van belang dat mensen vertrouwen hebben in elkaar en 
dat men kan vertrouwen op de overheid, het rechtssysteem en andere instituties. 
Welvaart wordt ook bepaald door de omvang en kwaliteit van sociale contacten en 
of mensen participeren in de maatschappij (CBS, 2019). Participatie hangt immers 
nauw samen met geluk (SCP, 2016). De vier indicatoren voor samenleving zijn:
• Vrijwilligerswerk.
• Vertrouwen in anderen.
• Vertrouwen in instituties.
• Contact met familie, vrienden of buren.

 3.6.1 Vrijwilligerswerk
Hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen, zegt iets over de mate van participatie in 
de samenleving (CBS, 2019). In 2019 deed 46,7% van de Nederlanders van 15 jaar en 
ouder vrijwilligerswerk bij een vereniging of organisatie. In Gelderland lag het 
niveau met 49,7% boven het landelijke gemiddelde, waarmee de provincie op plek 
5 van de 12 stond. Het percentage vrijwilligers is wel gedaald sinds 2012. Voor 
Gelderland lag het percentage in 2019 voor het eerst sinds 2012 onder de 50% was. 
De landelijke daling in 2019 is vooral zichtbaar bij levensbeschouwelijke 
organisaties en in de verzorging (Arends, 2020).
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Grafiek 27: Aandeel van de bevolking dat vrijwilligerswerk heeft verricht, 
2012-2019

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Binnen Gelderland zien scoort de Achterhoek het hoogst op het aandeel 
vrijwilligerswerk in 2019 (53,6%), Arnhem/Nijmegen het laagst (46,4%). De Veluwe 
(50,8%) en Zuidwest-Gelderland (49,6) zaten daar tussenin. 

 3.6.2 Vertrouwen 
Vertrouwen in andere mensen en in maatschappelijke en politieke instituties is 
een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een samenleving. Naast 
dat dit vertrouwen gezien wordt als een indicator voor sociale cohesie (Dohmen et 
al., 2012), heeft het ook invloed op zaken als stembusgang en partijkeuze (Van Enk 
& Schmeets, 2019).
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Grafiek 28: Aandeel 
personen van 15 jaar en 
ouder dat vertrouwen 
heeft in anderen, 
2012-2019
*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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Grafiek 29: Aandeel 
personen van 15 jaar en 
ouder dat vertrouwen 
heeft in instituties, 
2012-2019
*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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De trends van de afgelopen jaren laten zien dat het vertrouwen in anderen en in 
instituties voor zowel Nederland als Gelderland is gegroeid. In 2019 was 61,8% van 
de Nederlanders het eens met de stelling dat de meeste mensen over het 
algemeen te vertrouwen zijn. In Gelderland lag dit percentage met 63,3% boven 
het landelijke gemiddelde en op plaats 4 in vergelijking met de andere provincies. 
Bij het vertrouwen in instituties is een gemiddelde berekend voor het vertrouwen 
in de Tweede kamer, politie en rechters. Ook hier was een stijgende trend te zien, 
waar in 2019 63,1% van de Nederlanders vertrouwen had in instituties. Opnieuw 
scoorde Gelderland boven het landelijk gemiddelde (63,9%) en nam hiermee een 
derde positie in. 

Grafiek 30: Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat vertrouwen heeft,  2019*

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Binnen de provincie zijn er enkele verschillen. In de Veluwe had in 2019 het 
hoogste percentage mensen vertrouwen in anderen (65,3%), gevolgd door de 
Achterhoek (64,1%), Arnhem/Nijmegen (62,4%) en als laatste Zuidwest-Gelderland 
(59,4%). Bij het vertrouwen in instituties scoort Arnhem-Nijmegen met 64,6% het 
hoogste, op de voet gevolgd door de Veluwe (64,5%). De Achterhoek scoort met 
63,2% iets onder het Gelderse gemiddelde en Zuidwest-Gelderland scoort met 61,8% 
ook op dit onderdeel van het vertrouwen het laagst. 

 3.6.3 Contact met familie, vrienden en buren
Welvaart van mensen gaat ook over sociale contacten van mensen. Sinds 2012 is 
het aantal mensen dat wekelijks contact heeft met familie, vrienden of buren 
licht gedaald. Gelderland volgt hierbij de landelijke trend. In 201911 had 72,2% van 
de Nederlanders minstens eenmaal per week contact, in Gelderland was dit 72,3%. 
Er zit weinig verschil tussen de provincies voor deze indicator. Het contact dat 
mensen hebben met familie of vrienden is landelijk redelijk stabiel gebleven, wel 
is het deel dat minstens wekelijks contact heeft met buren duidelijk afgenomen. 
65-plussers hebben het meest contact met buren, terwijl jongeren de groep is met 
het hoogste percentage dat wekelijks contact heeft met vrienden (CBS, 2020c).
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Grafiek 31: Aandeel personen van 15 jaar of ouder dat wekelijks contact had met 
familie, vrienden of buren, 2012-2019

Bron: CBS

Ook de COROP-gebieden verschillen weinig van elkaar. In de Achterhoek had men 
het meeste contact (73%), gevolgd door de Veluwe (72,7%). Hierna volgen Zuidwest-
Gelderland (72,1%) en Arnhem-Nijmegen (71,5%).

 3.7 Veiligheid
Voor het welzijn van mensen is het belangrijk om ongestoord te kunnen 
functioneren in hun omgeving en zich daar prettig te voelen. Het thema 
veiligheid bestaat uit een objectief deel, waarbij het gaat om wel of geen 
slachtoffer zijn, en een subjectief deel, waarbij ervaren veiligheid centraal staat. 
Indien mensen zich onveilig voelen, kan dit een negatieve invloed hebben op hun 
bewegingsvrijheid. Gebrek aan veiligheid kan leiden tot vermijdingsgedrag, 
waarbij men bepaalde plekken ontwijkt, of bijvoorbeeld thuis de deur ’s avonds 
niet opendoet (CBS, 2020g).  Het thema veiligheid omvat drie indicatoren op 
provinciaal niveau:
• Aantal ondervonden delicten.
• Geregistreerde misdrijven.
• Vaak onveilig voelen in de buurt.

Gegevens over deze indicatoren zijn niet beschikbaar op COROP-niveau.

 3.7.1 Aantal ondervonden delicten
Landelijk is een dalende trend in het aantal ondervonden delicten. Gelderland 
volgt deze trend en kende een daling van 32 delicten per 100 inwoners in 2012, 
naar 19 in 2019. Hiermee stond de provincie landelijk op plek 3 van provincies met 
minst ondervonden delicten. Het gaat hierbij om traditionele vormen van 
criminaliteit, zoals geweld of diefstal. Nieuwere vormen van criminaliteit zoals 
cybercrime worden niet meegerekend. Vooral vermogensdelicten en vandalisme 
namen sterk af. Het aantal geweldsdelicten nam minder af, maar deze komen ook 
veel minder voor dan de andere typen delicten (CBS, 2020i). 
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Grafiek 32: Aantal ondervonden delicten, 2012-2019

Bron: CBS

 3.7.2 Geregistreerde misdrijven
Het aantal geregistreerde misdrijven in Nederland neemt eveneens al jaren af. In 
2012 werden er gemiddeld nog 69 misdrijven geregistreerd per 1000 inwoners, 
tegen 47 in 2019. Het gaat hierbij om misdrijven vastgelegd door de politie in een 
proces-verbaal in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Gelderland volgt de 
landelijke trend, waarbij het aantal geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners 
afnam van 60 in 2012 naar 40 in 201912. Hiermee stond de provincie op plek 5, met 
minder geregistreerde misdrijven dan het Nederlandse gemiddelde. Landelijk 
nam diefstal en geweld af, maar nam het aantal meldingen van stalking en 
bedreiging (geweldsmisdrijven) licht toe. Naast de daling in geregistreerde 
misdrijven, is er echter ook een afname in aangiftebereidheid bij slachtoffers van 
traditionele criminaliteit (CBS, 2020i). Dit heeft ook invloed op het aantal 
registraties.  

Grafiek 33: Aantal geregistreerde misdrijven, 2012-2019

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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 3.7.3 Vaak onveilig voelen in de buurt
Veiligheid gaat ook over veiligheidsbeleving, het subjectieve element. In 
Nederland is het aantal mensen dat zich onveilig voelt in de buurt gedaald van 
1,7% in 2012 naar 1,4% in 2019. Ook in Gelderland is het percentage gedaald, van 
1,1% van de inwoners in 2012 naar 0,9% in 2019. Hiermee stond Gelderland in 2019 
op een gedeelde derde plek, samen met Drenthe en Friesland. In Groningen 
voelde gemiddeld het laagste percentage inwoners zich onveilig (0,6%). In Zuid-
Holland lag dit percentage met 2,1% het hoogst. 

Grafiek  34: Aandeel personen dat zich vaak onveilig voelt in de buurt, 2019

Bron: CBS

 3.8 Milieu
Een gezond milieu is een wezenlijk onderdeel van brede welvaart. Zaken als 
schone lucht en schoon drink- en oppervlaktewater zijn belangrijke levens-
behoeften, evenals voldoende natuur en biodiversiteit en een onvervuilde bodem 
(CBS, 2019c). Daarnaast heeft de aanwezigheid van natuur en groen een positieve 
invloed op de gezondheid van mensen (Vries et al., 2008). Er zijn zes indicatoren 
voor het thema milieu:
• Natuur- en bosgebieden.
• Natuurgebied per inwoner.
• Emissies van fijnstof naar lucht.
• Kwaliteit van zwemwater binnenwateren.
• Broeikasgasemissie per inwoner.
• Afstand tot openbaar groen.

 3.8.1 Natuur- en bosgebieden (per inwoner)
Er zijn twee indicatoren die kijken naar de hoeveelheid natuur- en bosgebieden in 
een gebied. De eerste kijkt naar bos- en natuurgebied als percentage van het 
totale landoppervlak. Hierbij is de provincie Gelderland duidelijk koploper, met 
23,3% van het land bestaande uit bos of natuur in 2015. In het jaar 2000 was, net 
als in 2015, 23,3% van het Gelderse landoppervlak natuur. Dit daalde de jaren erna 
licht naar 22,9% natuurgebied in 2006, waarna het percentage natuur weer 
teruggebracht werd op het oude niveau. De provincie Drenthe stond in 2015 met 
17,8% op plek twee met hoogste oppervlak natuur en bos, Groningen kende met 
6,4% het laagste oppervlak. 
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Figuur 5: Natuur- en bosgebieden in 2015
Jaar regio-indeling: 2015

Figuur 6: Natuurgebieden per inwoners in 2015
Jaar regio-indeling: 2015

Onbekend 6.4 - 8.2 8.2 - 12.3

12.3 - 15.2 15.2 - 17.8 17.8 - 23.3

Natuur- en bosgebieden
% van het totale oppervlakte land
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Als echter rekening wordt gehouden met de bevolkingsgrootte, zien we dat 
Gelderland een gedeelde derde plaats inneemt wat betreft natuurgebied per 
inwoner. Drenthe heeft met 96 ha het hoogste niveau natuurgebied per 1000 
inwoners, gevolgd door Friesland met 64 ha. Gelderland en Flevoland hebben 
allebei 57 hectare bos en natuur per 1000 inwoners. Noord-Holland (11 ha) en 
Zuid-Holland (6 ha) hebben de minste natuur per inwoner. Sinds 2000 is het 
aantal hectare natuurgebied per inwoner in Gelderland gedaald van 60 ha/
inwoner naar 57 ha/inwoner. Dit heeft te maken met de bevolkingsgroei van meer 
dan 100.000 inwoners in deze periode (CBS, 2021g). 

 3.8.2 Emissies van fijnstof van lucht
Vanwege de volksgezondheid is het belangrijk dat er weinig fijnstof in de lucht zit, 
aangezien hoge concentraties van deze stof kunnen leiden tot ernstige klachten als 
astma en COPD (CBS, 2019). In Nederland is ruim de helft van de fijnstof van 
natuurlijke oorsprong, de andere helft wordt veroorzaakt door menselijke 
activiteiten. Het verkeer is op nationaal niveau met 40% van de uitstoot de grootste 
bron van fijnstof, zowel via weg als water (Kenniscentrum InfoMil, z.d.). 

Grafiek 35: Emissie van fijnstof naar lucht, naar provincie, 2018

Bron: CBS

Vergeleken met andere provincies in Nederland scoort Gelderland slecht op de 
indicator ‘emissie van fijnstof naar lucht’. Het gaat hierbij om de berekende 
uitstoot van fijnstof en niet om de gemeten fijnstof in de lucht. Alleen in Noord- 
en Zuid-Holland en Noord-Brabant wordt meer fijnstof uitgestoten. Vooral in de 
noordelijke provincies ligt de emissie van fijnstof lager. Gelderland is dus de 
vierde grootste uitstoter van fijnstof en staat hiermee op plek 9 van 12 voor deze 
brede welvaartsindicator. 
Binnen Gelderland zijn er wel regionale verschillen doordat uitstoot zich kan 
concentreren rondom steden, belangrijke verkeersassen en industrie. 
Voornamelijk in de Betuwe en rond de vier grootste steden van Gelderland is de 
emissie van fijnstof hoog. Data voor deze indicator is niet beschikbaar op COROP-
niveau.

 3.8.3 Kwaliteit van zwemwater binnenwateren

De kwaliteit van zoet zwemwater is een indicator die inzicht geeft over de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is onder andere van belang omdat 
Nederland ook oppervlaktewater gebruikt voor de productie van drinkwater (CBS, 
2019). De Europese Unie heeft richtlijnen voor de kwaliteit van zwemwater, 
bestaande uit vier categorieën. Gelderland heeft sinds 2012 jaarlijks de score 
‘uitstekend’, net als de meeste provincies in Nederland. Alleen Friesland en 
Noord- en Zuid-Holland hadden met de score ‘goed’ een iets lagere kwaliteit van 
het binnenwater. Binnen Gelderland scoorden bijna alle gemeenten uitstekend en 
enkele gemeenten goed.
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Figuur 7: Kwaliteit van zwemwater binnenwateren in 2019

Bron: CBS

 3.8.4 Broeikasgasemissie per inwoner
De uitstoot van diverse broeikasgassen draagt bij aan het broeikaseffect en 
reduceert daarmee de brede welvaart, voornamelijk voor toekomstige generaties. 
In de Regionale Monitor worden de totale broeikasgasemissies weergegeven in 
CO2-equivalenten per inwoner. Dit betekent dat andere broeikasgasemissies 
worden omgerekend in het effect dat de uitstoot van 1 kg kooldioxide (CO2) heeft. 
Hierbij telt de uitstoot van biomassa en de internationale lucht- en zeevaart niet 
mee (CBS, 2021e).

De cijfers voor Gelderland geven de uitstoot weer op Gelders grondgebied. In 
Gelderland ligt de emissie met 8,5 ton CO2-equivalent per inwoner een stuk lager 
dan in sommige andere provincies. Alleen in Utrecht (5,9 ton) en Overijssel 
(8,2 ton) ligt dit lager. Duidelijke uitschieters zijn de provincies Groningen en 
Zeeland. Voor Groningen komt dit met name door de energiesector (Van Well & 
Rougoor, 2016). In Zeeland komt dat voornamelijk door vervuilende industrie in 
enkele gemeenten (HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving, 2021).  

3 = goed 4 = uitstekend
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Grafiek 36: Broeikasgasemissie per inwoner, 2018, naar provincie

Bron: CBS

Binnen Gelderland zijn er verschillen tussen de COROP-regio’s. In Arnhem-
Nijmegen lag in 2018 met 7 ton de emissie per inwoner het laagst. Hierna volgden 
de Veluwe (8,8 ton) en de Achterhoek (9,8 ton). In Zuidwest-Gelderland lag de 
gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per inwoner met 10,4 ton het hoogst. 

 3.8.5 Afstand tot openbaar groen
Mensen hechten waarde aan de nabijheid van openbaar groen. De bereikbaarheid 
beïnvloedt of het groen dagelijks gebruikt wordt voor ontspanning of sporten 
(Atlas Leefomgeving, z.d.). De indicator geeft de gemiddelde afstand over de weg 
weer van inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde openbaar groen. Hierbij 
gaat het om groen terrein van minimaal één hectare. Dit zijn parken, 
plantsoenen, natuur, bos en terrein dat gebruikt wordt voor dagrecreatie, zowel 
publiek als privaat toegankelijk. 

Grafiek 37: Afstand tot openbaar groen, 2015

Bron: CBS

In Gelderland was de afstand tot openbaar groen in 2015 gemiddeld 0,5 km, in lijn 
met het landelijk gemiddelde. Binnen Gelderland is alleen de COROP-regio 
Zuidwest-Gelderland afwijkend. Met 0,7 km was de afstand tot openbaar groen in 
deze regio het hoogst. 
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 4 Brede Welvaart Later
Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de welvaart in het hier en nu, 
maar ook naar de consequenties die dit heeft voor toekomstige generaties.  
Om te garanderen dat ook toekomstige generaties een goed niveau van brede 
welvaart kunnen hebben, hebben zij voldoende hulpbronnen nodig. 
Hulpbronnen worden ook wel kapitaal genoemd en worden door het CBS 
gecategoriseerd in economisch, natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal.  
Om te garanderen dat het welvaartsniveau in de toekomst gelijk is, moet de 
hoeveelheid kapitaal per inwoners ten minste gelijk blijven (CBS, 2021a). 

 4.1 Economisch Kapitaal
Bij kapitaal werd vroeger voornamelijk aan economisch kapitaal gedacht.  
Dit bevat zaken als machines en werktuigen, maar ook ICT en infrastructuur. 
Kortom, het kapitaal noodzakelijk voor het verwerven van materiële welvaart en 
economische groei in de toekomst. Schulden hebben hier echter een negatieve 
invloed op en verminderen de welvaart van toekomstige generaties (CBS, 2019c). 

De regionale monitor bevat twee indicatoren voor economisch kapitaal:
• Gemiddelde schuld per huishouden.
• Mediaan vermogen van huishouden.

 4.1.1 Gemiddelde schuld per huishouden
Het is belangrijk dat de schuld van huishoudens laag is, omdat schulden  de 
kwetsbaarheid van huishoudens vergroot, vooral in tijden van crisis. Binnen 
Europa hoort Nederland bij de landen met de hoogste gemiddelde schuld per 
huishouden. In 2018 stond Nederland op plek 23 van 25 landen (CBS, 2020d).  
De hoge huishoudensschulden komen voornamelijk doordat in Nederland de 
hypotheekschulden hoog zijn. Een recente ontwikkeling is dat studieleningen een 
categorie schulden is die de afgelopen jaren snel is toegenomen (Spiegelaar & 
Treur, 2019). Vooral sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 loopt de 
gemiddelde studieschuld steeds sneller op (CBS, 2019g).

Grafiek 38: Gemiddelde schuld per huishouden (euro’s), 2012-2018

Bron: CBS
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In 2018 was de gemiddelde Nederlandse schuld €109.200 per huishouden. Dit 
bedrag was hoger in Gelderland (€111.800), waarmee de provincie op plaats 8 van 
12 stond. Binnen Gelderland waren verschillen tussen de COROP-regio’s 
waarneembaar. In Arnhem-Nijmegen was met €103.200 de gemiddelde schuld in 
2018 het laagst. Dit is mogelijk te verklaren doordat deze regio het laagste 
percentage koopwoningen binnen de provincie heeft (CBS, 2020k). 
Hypotheekschuld is immers het grootste deel van de gemiddelde schuld per 
huishouden (CBS, 2021c). Op plaats twee staat de Achterhoek met €107.500.  
In deze regio zijn de prijzen van koopwoningen gemiddeld lager dan in de rest 
van Gelderland (CBS, 2021f ). Ook ligt het opleidingsniveau lager, waardoor de 
gemiddelde studieschuld waarschijnlijk lager ligt. De Veluwe en Zuidwest-
Gelderland hebben een hogere gemiddelde schuld per huishouden. Voor de 
Veluwe bedroeg dit €120.500 in 2018 en voor Zuidwest-Gelderland €123.700. 

 4.1.2 Mediaan vermogen van huishoudens
Voor huishoudens is het belangrijk om vermogen te hebben, omdat dit hen 
weerbaarder maakt in geval van nood. Daarnaast gaat bezit via overerving vaak 
over naar de volgende generatie, waardoor het ook hun welvaart beïnvloedt. Bij 
het mediaan vermogen gaat het om het bedrag aan bezittingen van huishoudens, 
waar het bedrag aan schulden afgetrokken is. De bezittingen bestaan onder 
andere uit spaartegoeden en de eigen woning, de schulden bevatten ook de 
schuld die men heeft voor de eventuele eigen woning. Het mediaan of doorsnee 
vermogen van huishoudens voor Gelderland is het bedrag voor de middelste 
Gelderlander, wanneer alle huishoudens van laag naar hoog worden 
gerangschikt. Dit betekent dat de helft rijkste Gelderlanders boven dit bedrag zit, 
en de armste helft hier onder zit. Hierdoor wordt dit getal niet beïnvloedt door de 
uitschieters van hele welvarende Gelderlanders, wat wel het geval is bij het 
gemiddelde vermogen. 

Grafiek 39: Mediaan vermogen van huishoudens (euro’s), 2012-2018

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Het vermogen van Gelderlanders lag afgelopen jaren structureel boven het 
landelijk gemiddelde en in 2019 stond Gelderland op plek 5 van provincies met het 
hoogste mediaan vermogen. In de nasleep van de economische crisis nam het 
mediaan vermogen van huishoudens tot 201413 af, waarna het weer begon te 
groeien. Voor Nederland als geheel is te zien dat in 2018 het mediaan vermogen 
boven het niveau van 2011 is. In Gelderland lag het mediaan vermogen van 
huishoudens in 2018 met €47.700 nog onder het niveau van 2011, toen het 
mediaan vermogen van huishoudens €49.900 bedroeg. Hoewel er sinds 2014 dus 
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een enorme toename heeft plaatsgevonden, had het mediaan vermogen in 
Gelderland zich in 2018 nog niet volledig hersteld tot het niveau van voor de 
kredietcrisis. Tussen 2017 en 2018 steeg het Gelderse mediaan vermogen het 
meest, met een stijging van 31,4%. Dit komt voornamelijk doordat woningen 
steeds meer waard werden (CBS, 2020b).

Grafiek 40: Mediaan vermogen van huishoudens (euro’s), naar COROP, 2018*

*Voorlopige cijfers
Bron: CBS

Binnen Gelderland zijn er opvallende verschillen. In de regio Zuidwest-Gelderland 
heeft men structureel het hoogste mediaan vermogen, gevolgd door de 
Achterhoek. Deze twee regio’s horen bij de zes COROP-gebieden van Nederland 
met het hoogste mediaan vermogen. In 201814 bedroeg het vermogen €83.500 voor 
Zuidwest-Gelderland en €71.900 voor de Achterhoek. De Veluwe zat hier met 
€66.800 niet ver onder. De regio Arnhem/Nijmegen blijft structureel achter en in 
2018 hadden de huishoudens slechts een mediaan vermogen van €22.800. In grote 
steden als Arnhem en Nijmegen wonen relatief veel jongeren, waaronder veel 
studenten. Ook wonen er relatief veel mensen met een uitkering en mensen met 
een niet-westerse migratieachtergrond, groepen die een lager vermogen hebben 
(CBS, 2019d) Ook is het aandeel eenpersoonshuishoudens in de regio Arnhem-
Nijmegen veel hoger dan in de andere COROP-regio’s (CBS, 2021h). Dit verklaart 
het lage vermogen in de regio Arnhem-Nijmegen. 

 4.2 Sociaal Kapitaal 
Sociaal kapitaal gaat over de kwaliteit van sociale verbanden in de samenleving 
(CBS, 2019c). Het gaat over relaties met andere mensen, bijvoorbeeld hoeveel 
mensen iemand kent die steun kunnen bieden. Maar ook over de kwaliteit van 
relaties en de positie van mensen in netwerken (Vrooman et al., 2014). Er is 
discussie over de precieze definitie van sociaal kapitaal, maar ‘sociale netwerken’ 
en ‘vertrouwen’ zijn twee belangrijke begrippen die meestal terugkomen 
(Schmeets & Van Beuningen, 2014). De indicator voor sociaal kapitaal op regionaal 
niveau is sociale cohesie.
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 4.2.1 Sociale cohesie
Bij de indicator sociale cohesie gaat het om de tevredenheid van inwoners over de 
sociale aspecten van hun woonbuurt. Het rapportcijfer tussen 0-10 is gebaseerd 
op de antwoorden op vier stellingen. Deze onderwerpen op buurtniveau gaan over 
of: 
• mensen elkaar kennen;
• mensen op een prettige manier met elkaar omgaan;
• het een gezellige buurt is met saamhorigheid; 
• het individu zich thuis voelt bij de mensen die in de buurt wonen.

Grafiek 41: Sociale cohesie, 2019, naar provincie

Bron: CBS

In 2019 scoorde Gelderland een 6,5 voor de indicator sociale cohesie. Hiermee 
staat het samen met Zeeland op plek 4 in Nederland, boven het landelijk 
gemiddelde van 6,3. Sinds 2012 is de sociale cohesie stabiel in Gelderland, waarbij 
het cijfer 6,4 of 6,5 was. Voor Nederland was het gemiddelde cijfer steeds 6,2 of 6,3. 
In Drenthe en Overijssel was met 6,7 de sociale cohesie het hoogst, in Flevoland 
en Zuid-Holland met 6,0 het laagst. De cijfers voor sociale cohesie zijn niet 
beschikbaar op COROP-niveau.

 4.3 Natuurlijk Kapitaal
Natuurlijk kapitaal gaat om de kwaliteit van natuur en milieu, maar ook om de 
grondstoffenvoorraden. De hoeveelheid hernieuwbare energie valt ook onder 
natuurlijk kapitaal, aangezien dit invloed heeft op het gebruik van niet-
hernieuwbare energiebronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Biodiversiteit, 
de kwaliteit van de atmosfeer als ook de lokale kwaliteit van bodem, water en 
lucht zijn belangrijke onderdelen van natuurlijk kapitaal (CBS, 2019c).

De indicatoren voor natuurlijk kapitaal in de regionale monitor zijn:
• Particuliere zonne-energie.
• Bebouwd terrein.
• Fosfaatuitscheiding landbouw.
• Stikstofuitscheiding landbouw
• Natuur- en bosgebieden.
• Emissies van fijnstof naar lucht.

De indicatoren ‘Natuur- en bosgebieden’ en ‘Emissies van fijnstof naar lucht’ zijn 
te vinden onder het kopje ‘Milieu’ van het eerste deel. Deze zijn zowel relevant 
voor brede welvaart in het hier en nu, als voor toekomstige generaties. 
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 4.3.1 Particuliere zonne-energie
Een vorm van duurzame energie is zonne-energie. De hoeveelheid particulier 
opgewekte zonne-energie is sinds 2012 flink toegenomen. Het gemiddelde 
vermogen per woning betreft de totale hoeveelheid watt afkomstig van zonne-
panelen van particulieren, gedeeld door het totaal aantal woningen. In Gelderland 
is de hoeveelheid toegenomen van ongeveer 20 watt per woning in 2012 naar  
360 watt in 2018. Hiermee stond Gelderland in 2018 op plaats 8 van 12.  
De provincie Drenthe scoorde het hoogst (580 watt/woning) en de provincie Zuid-
Holland het laagst (160 watt/woning). 

Grafiek 42: Particuliere zonne-energie, 2012-2018

Bron: CBS

 4.3.2 Bebouwd terrein
In een periode van bijna twintig jaar is de hoeveelheid bebouwd terrein in 
Nederland toegenomen van 9% naar 10,7% van het totale landoppervlak. 
In Gelderland steeg dit iets minder hard, van 8,1% naar 9,5% bebouwd terrein.  
Het gaat hierbij om het gedeelte van het totale oppervlakte land dat gebruikt 
wordt voor onder meer wonen, werken, winkelen en voorzieningen. Het grootste 
deel van de nieuwe bebouwing is voor wonen en werken, waarbij dat laatste 
voornamelijk komt door de groei van bedrijventerreinen. De toename van 
bebouwd terrein vond grotendeels plaats op voormalig landbouwgrond  
(CBS, 2019b). 

In 2015 was 9,5% van het Gelderse landoppervlak bebouwd. Dit is lager dan het 
Nederlandse gemiddelde van 10,7%. Gelderland stond hiermee op plek 7 van 12.  
Er is duidelijk verschil tussen de noordelijke provincies en Zeeland, die relatief 
weinig bebouwing hebben, en de Randstad en de andere zuidelijke provincies die 
relatief veel bebouwd terrein hebben. Gelderland neemt hier een tussenpositie in.
Binnen Gelderland zijn er duidelijke verschillen tussen de COROP-regio’s.  
De Achterhoek had met 6,4% in 2015 het laagste percentage bebouwd terrein.  
De Veluwe en Zuidwest-Gelderland zitten dicht bij elkaar, met respectievelijk 8,6% 
en 8,8% bebouwing. De regio Arnhem-Nijmegen had met 17,2% een aanzienlijk 
hoger niveau bebouwd gebied. 
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Grafiek 43: Bebouwd terrein, 1996 & 2015, provincies

Bron: CBS

 4.3.3 Stikstofuitscheiding landbouw
Op het gebied van stikstof doet Nederland het internationaal gezien slecht.  
Wat betreft stikstofoverschot stond Nederland in 2015 27e van 28 EU-landen en 
ook qua stikstofbenutting scoorde Nederland slecht. Het stikstofoverschot is 
schadelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor gevoelige 
ecosystemen, waaronder de heide (CBS, 2019c). Tussen 1995 en 2012 nam de 
stikstofuitscheiding in de landbouw flink af. Sinds 2012 neemt het echter weer 
toe. Gelderland stond met 334 kg/ha in 2018 op plek 10, boven het Nederlandse 
gemiddelde van 250 kg/ha. Alleen Noord-Brabant (399 kg/ha) en Limburg (351 kg/
ha) hadden een hogere stikstofuitscheiding dan Gelderland. Zeeland stootte met 
55 kg/ha het minste uit. 

Grafiek 44: Stikstofuitscheiding landbouw, 2012-2018

Bron: CBS
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 4.3.4 Fosfaatuitscheiding landbouw
Evenals stikstof is fosfaat schadelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en 
voor gevoelige ecosystemen. De indicator ‘fosfaatuitscheiding landbouw’ kijkt 
naar de hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest per hectare. De hoeveelheid fosfaat 
schommelt over de tijd en er is een sterke link met de hoeveelheid en het type vee. 
Toen in 2015 bleek dat de Nederlandse veehouderij meer fosfaat geproduceerd had 
dan Europees is toegestaan, kwam een fosfaatreductieplan voor de Nederlandse 
melkveehouderij tot stand. Hierdoor nam het aantal koeien tussen 2016 en 2019 
met tien procent af (CLO, 2021). 

Grafiek 45: Fosfaatuitscheiding landbouw, 2018 

Bron: CBS

In Nederland en Gelderland was de hoeveelheid fosfaatuitscheiding in 2017 en 
2018 iets lager dan in 2016. De fosfaatuitscheiding lag in Gelderland met  
130 P2O5/ha in 2018 flink boven het landelijke gemiddelde van 92 P2O5/ha.  
De provincie stond daarbij op plek 10 van 12, waarbij alleen Noord-Brabant en 
Limburg een hogere uitscheiding hadden. Gelderland heeft van alle provincies het 
hoogste aantal runderen en ook per hectare is dit aantal hoog (CBS, 2021k). 
Ondanks de daling blijft de fosfaatuitscheiding voor Gelderland dus een punt van 
aandacht om het natuurlijk kapitaal voor toekomstige generaties te behouden.

 4.4 Menselijk kapitaal
Bij menselijk kapitaal gaat het om de kennis, vaardigheden en bekwaamheden 
van individuen die bijdragen aan economische activiteit. Hoe meer onderwijs en 
training mensen gevolgd hebben, hoe hoger het menselijk kapitaal.  
Ook investeringen in gezondheid hebben een positieve effect op het menselijk 
kapitaal (Rensman, 2012). Het CBS stelt de factor arbeid centraal, waarbij gekeken 
wordt naar het aantal gewerkte uren, maar ook naar gezondheid en 
opleidingsniveau. Dit laatste geeft informatie over de kwaliteit en productiviteit 
van arbeid (CBS, 2019c). De regionale indicatoren voor menselijk kapitaal zijn:
• Arbeidsduur per week.
• Hoogopgeleide bevolking.
• Ervaren gezondheid.
• Levensverwachting mannen.
• Levensverwachting vrouwen.

De laatste vier indicatoren worden al eerder besproken in het gedeelte ‘hier en 
nu’, onder de thema’s gezondheid en arbeid en vrije tijd. Om deze reden staat 
alleen de indicator ‘arbeidsduur per week’ bij het thema ‘menselijk kapitaal’.
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 4.4.1 Arbeidsduur per week
Het aantal gewerkte uren is belangrijk om ook in de toekomst een goed bruto 
binnenlands product te kunnen bereiken. Daarnaast heeft het ook invloed op het 
toekomstige inkomen van een individu (UNECE, 2014). Echter zegt het aantal 
gewerkte uren niet altijd iets over productiviteit, inkomensverschillen of de 
arbeidskwaliteit. Nederland heeft een relatief lage arbeidsduur per week 
vergeleken met andere Europese landen, met gemiddeld 27,5 gewerkte uren in 
201815 (CBS, 2019c). Het gaat hierbij om daadwerkelijk gewerkte uren, dus zonder 
verlof of ziekte. 

Grafiek 46: Arbeidsduur per week, provincies, 2018*

* Voorlopige cijfers
Bron: CBS

In de Randstedelijke provincies werkt men gemiddeld meer uur per week dan in 
de rest van het land. Gemiddeld werkten Gelderlanders in 2018 27,1 uur per week, 
24 minuten minder dan het landelijk gemiddelde. Binnen Gelderland zijn 
duidelijke verschillen tussen de COROP-regio’s. In Zuidwest-Gelderland werkte 
men gemiddeld 29,1 uur per week, wat zelfs boven het niveau van Noord-Holland 
ligt. Daarna volgt de Veluwe met 27,3 uur per week. In de regio’s Achterhoek (26,7 
uur) en Arnhem-Nijmegen (26,6 uur) werkte men gemiddeld de minste uren per 
week. 
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 5 Conclusie 
Dit rapport bevat een uitgebreid overzicht van de brede welvaart van 
Gelderland en de welvaartsontwikkelingen vóór 2020. De gebruikte cijfers zijn 
dus van vóór het uitbreken van de coronacrisis. Hieruit blijkt dat de provincie 
– in vergelijking met de rest van Nederland - over het algemeen redelijk 
gemiddeld scoort op veel thema’s en indicatoren. Wanneer we echter 
inzoomen op  een aantal specifieke indicatoren en thema’s scoort Gelderland 
minder goed, terwijl er op andere aspecten juist ontwikkelingen plaatsvinden 
die beter dan het Nederlandse gemiddelde zijn. 

 5.1 Gelderland in vergelijking met Nederland
Voor brede welvaart hier en nu scoort Gelderland voornamelijk goed op de 
thema’s samenleving en veiligheid. Gelderlanders hebben een bovengemiddeld 
vertrouwen in anderen en in instituties. Ook  het aandeel mensen dat 
vrijwilligerswerk doet ligt hoog in Gelderland, al daalt dit wel in lijn met de 
Nederlandse trend, evenals de wekelijkse contact met familie, vrienden of buren. 
Een positieve landelijke en Gelderse trend is dat het aantal mensen dat zich vaak 
onveilig voelt gedaald is, evenals de geregistreerde delicten en misdrijven. 

Voor de meeste thema’s is er een wisselend beeld. De materiële welvaart van 
Gelderland is toegenomen in lijn met de Nederlandse trend, waarbij Gelderland 
rond en net onder het Nederlandse gemiddelde scoort. Wat betreft de gezondheid 
in Gelderland is voornamelijk de ervaren gezondheid goed. Er zijn echter een 
aantal negatieve andere trends, zoals een toename van mensen met langdurige 
ziekten en aandoeningen en van het aantal mensen met overgewicht. Dit komt 
onder meer door de toegenomen vergrijzing. Qua subjectief welzijn scoort 
Gelderland rond het Nederlandse gemiddelde. De provincie volgt de landelijke 
trends met een stijging  van de tevredenheid met het leven en een daling van de 
tevredenheid met vrije tijd. Ook voor het thema arbeid & vrije tijd is geen 
eenduidig beeld vast te stellen. Qua arbeidsparticipatie scoort Gelderland rond het 
Nederlandse gemiddelde, maar de werkloosheid ligt structureel lager. Het aantal 
hoogopgeleiden ligt echter ook lager in de provincie. Gelderland volgt de 
landelijke trends van een toename van het aantal vacatures, maar ook van een 
daling van de tevredenheid met reistijd. Voor het thema wonen scoort Gelderland 
goed op tevredenheid over de woning en woonomgeving, maar de tevredenheid 
over de woning is wel dalende. De afstand tot voorzieningen is in Gelderland wel 
groter dan het Nederlandse gemiddelde. Eveneens voor het thema milieu wisselt 
het beeld. Gelderland is koploper betreft de aanwezigheid van natuur- en 
bosgebieden. Voor veel andere milieu-indicatoren scoort Gelderland gemiddeld, 
maar de emissies van fijnstof zijn erg hoog. 

Naast de huidige brede welvaart is het ook belangrijk wat de effecten zijn voor de 
welvaart van toekomstige generaties. Het sociale kapitaal van Gelderland is 
relatief hoog, terwijl het menselijke kapitaal gemiddeld wat lager ligt. Op het 
thema economisch kapitaal scoort Gelderland goed betreft het vermogen van 
huis houdens, maar daar staan ook hogere gemiddelde schulden tegenover. Tot slot 
scoort de provincie niet goed op het gebied natuurlijk kapitaal, met name door de 
hoge fosfaat- en stikstofuitscheiding en de toegenomen druk op landgebruik. 

 5.2 De COROP-regio’s binnen Gelderland
Van de Gelderse COROP-regio’s scoort de regio Veluwe beter op veel thema’s en 
indicatoren van brede welvaart dan de andere regio’s. Onder meer op het thema 
subjectief welzijn, materieel welvaart en gezondheid scoort de Veluwe goed. 
Alleen voor brede welvaart ‘later’ scoort deze regio wat minder op economisch 
kapitaal. 
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De regio Achterhoek geeft een wisselend beeld voor brede welvaart. De regio 
scoort goed  op de thema’s subjectief welzijn, samenleving en wonen.  
De Achterhoek scoort echter slecht op het thema gezondheid, met het hoogste 
aandeel mensen met overgewicht en een lage ervaren gezondheid. Ook heeft de 
regio een laag bbp en is het percentage hoogopgeleiden het laagst van de Gelderse 
regio’s.  

De COROP-regio Arnhem-Nijmegen scoort gemiddeld tot slecht op veel 
indicatoren voor brede welvaart, met enkele positieve uitzonderingen. De regio 
heeft het hoogste percentage hoogopgeleiden van de provincie, evenals het 
hoogste aantal mensen dat vertrouwen heeft in instituties. Echter scoort 
Arnhem-Nijmegen slecht op het thema subjectief welzijn, is het mediaan 
besteedbaar inkomen laag en de werkloosheid hoger dan in de rest van 
Gelderland. Ook is men het minst tevreden over de woning en heeft men minder 
contact met familie, vrienden of buren.

Ook de regio Zuidwest-Gelderland scoort gemiddeld tot slecht op veel indicatoren 
voor brede welvaart, hoewel de regio goed scoort op sommige indicatoren.  
De materiële welvaart in deze regio is goed en de arbeidsparticipatie is hoog.  
Ook wonen er weinig personen met één of meer langdurige aandoeningen.  
Men is echter ontevreden over de reistijd naar het werk en ook scoort Zuidwest-
Gelderland slecht op het thema wonen, voornamelijk wat betreft de tevredenheid 
over de woonomgeving. Ook scoort de regio slecht op de thema’s samenleving en 
milieu. 

 5.3 Enkele kanttekeningen
Hoewel dit rapport de belangrijkste thema’s en indicatoren van brede welvaart in 
kaart brengt, is het belangrijk om enkele kanttekeningen te plaatsen. Allereerst 
bevat de selectie van indicatoren nooit alles wat van waarde is voor het welzijn en 
de welvaart van mensen. De thema’s en indicatoren proberen zo veel mogelijk de 
welvaart in bredere zin te meten, maar de keuzes van indicatoren zijn afhankelijk 
van zowel de beschikbaarheid als de vergelijkbaarheid van informatie. Niet alles 
wat interessant of relevant is wordt ook onderzocht en daarom is er geen 
onbeperkte selectie van indicatoren mogelijk. Ook kan het voor individuen of 
groepen mensen verschillen hoeveel waarde zij hechten aan bepaalde onderdelen 
van brede welvaart, waardoor zorgvuldigheid nodig is bij het interpreteren van 
goede of slechte scores voor bepaalde indicatoren. 

Daarnaast vertonen de gepresenteerde cijfers in dit rapport verschillen tussen de 
gebieden. Soms zijn deze verschillen echter klein en statistisch niet significant. 
Ook bevatten cijfers uit onderzoek een bepaalde foutmarge, waardoor de 
daadwerkelijke cijfers in een gebied ook iets hoger of iets lager zouden kunnen 
uitvallen. Deze foutmarge is het grootst bij de cijfers die geschat zijn via kleine 
domeinschatters (KDS, zie 2.4 ‘Data’), omdat daar de steekproef beperkt was. 
Daarom is het belangrijk om altijd bedachtzaam te blijven om conclusies te 
trekken wanneer gebieden beperkte verschillen vertonen.

Tot slot laten de cijfers in deze monitor gemiddelden zien. Hoewel de monitor de 
brede welvaart beschrijft vanuit het perspectief van de mens, is het niet mogelijk 
om verschillen tussen groepen mensen weer te geven. Ook al kan een bepaalde 
indicator een gemiddeld goede score geven, is het natuurlijk altijd mogelijk dat 
een bepaald deel van de bevolking extra goed of slecht hierop scoort. Daarom 
geeft de monitor nooit een volledig beeld van de mogelijke uitdagingen op het 
gebied van brede welvaart. 
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  Bijlage 2 Definities Indicatoren Hier en Nu

  1 Subjectief welzijn
Tevredenheid met het leven
Deel van de mensen van 18 jaar of ouder dat een score van 7 tot en met 10 geeft 
als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt. Een 1 staat voor 
volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 
10 wordt geclassificeerd als tevreden.

Tevredenheid met vrije tijd
Deel van de mensen van 18 jaar of ouder dat een score van 7 tot en met 10 geeft 
als antwoord op de vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in 
welke mate u tevreden bent met de hoeveelheid vrije tijd die u heeft.  
Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score 
van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als tevreden.

  2 Materiële welvaart
Mediaan besteedbaar inkomen
Het mediaan gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden, in euro. 
Bij de berekening wordt gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samen-
stelling van huishoudens. De mediaan is het middelste getal wanneer alle 
inkomens van laag naar hoog worden gesorteerd. 

Bruto binnenlands product
Bruto binnenlands product (bbp) in constante prijzen van 2015. Het bbp is een 
maat voor de omvang van de economie.

  3 Gezondheid
Overgewicht
Percentage personen van 19 jaar en ouder met een BMI van 25,0 kg/m2 en 
hoger. Cijfers over lichaamsgewicht zijn gebaseerd op zelf gerapporteerde 
waarden. De Body Mass Index (BMI) is een maat voor overgewicht, berekend 
als het quotiënt van het gewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in 
meters (kg/m2).

Levensverwachting mannen
Levensverwachting in jaren voor mannen bij geboorte. Gemiddelde waarde 
over periode 2013-2016.

Levensverwachting vrouwen
Levensverwachting in jaren voor vrouwen bij geboorte. Gemiddelde waarde 
over periode 2013-2016.

Ervaren gezondheid
Percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie ‘goed’ of 
‘zeer goed’ naar de vraag algemene gezondheidstoestand.

Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen
Percentage personen van 19 jaar en ouder met één of meer langdurige ziekten 
of aandoeningen. Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.

  4 Arbeid & Vrije tijd
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking 15 t/m 74 jaar in de bevolking 
van dezelfde leeftijdsgroep (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking 15 t/m 74 jaar in 
de bevolking van dezelfde leeftijdsgroep (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
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Hoogopgeleide bevolking
Percentage van de bevolking van 15 t/m 74 jaar dat hoger onderwijs heeft 
afgerond (op het niveau van HBO of WO).

Werkloosheid 
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) 
beroepsbevolking. Personen van 15 t/m 74 jaar zonder betaald werk, die recent 
naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Vacaturegraad
De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen.  
Het betreft de vacaturegraad aan het einde van het vierde kwartaal. Onder een 
vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een 
onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo 
spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Een baan is een werkkring van een 
werknemer, ongeacht het aantal uren dat gewerkt wordt.

Tevredenheid met reistijd van en naar het werk
Deel van de mensen van 18 tot 75 jaar met een betaalde baan van minimaal  
12 uur per week dat een score van 7 tot en met 10 geeft als antwoord op de 
vraag ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u 
tevreden bent met de reistijd van en naar uw werk. Een 1 staat voor volledig 
ontevreden en 10 voor volledig tevreden?’. Een score van 7 tot en met 10 wordt 
geclassificeerd als tevreden.

  5 Wonen
Tevredenheid met woonomgeving
Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met 
de huidige woonomgeving. De woonomgeving is de omgeving en de buurt 
waarin een huishouden woont. Particulier huishouden: één of meer personen 
die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, 
voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. De woonruimte wordt niet gedeeld 
met andere huishoudens. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (in 2018).

Tevredenheid met woning
Het percentage particuliere huishoudens dat zeer tevreden of tevreden is met 
de huidige woning. Particulier huishouden: één of meer personen die samen 
een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de 
dagelijkse levensbehoeften. De woonruimte wordt niet gedeeld met andere 
huishoudens. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten 
met meer dan 100.000 inwoners (in 2018).

Afstand tot sportterrein
De gemiddelde afstand, berekend over de weg, van alle inwoners in een gebied 
tot een terrein in gebruik voor sportactiviteiten, zoals sportveld, sporthal, 
zwembad, kunstijsbaan, motorcrossbaan en bos in het sportterrein, inclusief 
bijbehorende parkeerplaatsen en tribunes. Het terrein heeft een omvang van 
minimaal 0,5 hectare.

Afstand tot basisschool
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde 
basisschool, berekend over de weg. Het basisonderwijs omvat alleen de 
basisscholen zoals bekend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  
Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.

Afstand tot café e.d.
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde 
café, koffiehuis, coffeeshop, discotheek, seks/nachtclub en partycentrum, 
berekend over de weg.
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  6 Samenleving
Contact met familie, vrienden of buren
Percentage mensen van 15 jaar en ouder dat gemiddeld minstens een maal per 
week contact heeft met familie, vrienden of buren. Het gaat hierbij om alle 
vormen van contact.

Vertrouwen in instituties
Percentage mensen van 15 jaar en ouder dat vertrouwen heeft in drie 
instituties (Tweede kamer, politie, en rechters). De indicator betreft het 
gemiddelde van de drie scores.

Vertrouwen in anderen
Aandeel personen van 15 jaar en ouder dat het eens is met stelling dat de 
meeste mensen over het algemeen te vertrouwen zijn. Ook wel 
gegeneraliseerd vertrouwen genoemd.

Vrijwilligerswerk
Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat in de afgelopen 12 
maanden vrijwilligerswerk heeft verricht voor organisaties of verenigingen. 
Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.

  7 Veiligheid
Vaak onveilig voelen in de buurt
% van de bevolking van 15 jaar en ouder dat zich vaak onveilig voelt in de eigen 
buurt. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer 
dan 70.000 inwoners.

Aantal ondervonden delicten
Aantal ondervonden delicten, exclusief ondervonden cybercrime delicten, voor 
personen van 15 jaar en ouder. Cijfers per gemeente zijn alleen beschikbaar 
voor gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.

Geregistreerde misdrijven
Geregistreerde criminaliteit per 1 000 inwoners. Betreft misdrijven door de 
politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve 
opgemaakt proces-verbaal.

  8 Milieu
Natuurgebied per inwoner
Bos en open natuurlijk terrein in hectare per 1000 inwoners. Bos: terrein 
beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer, inclusief 
onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: terrein in droge en 
natte natuurlijke staat.

Emissies van fijnstof naar lucht
Jaarlijkse gemiddelde fijnstof emissie naar lucht. Fijnere fractie van fijnstof 
bestaat uit deeltjes waarvan de diameter kleiner is dan 2,5 micrometer.

Afstand tot openbaar groen
De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde 
openbaar groen, berekend over de weg. Openbaar groen is terrein in gebruik 
als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan 
zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van 
minimaal één hectare.

Natuur- en bosgebieden
Bos en open natuurlijk terrein als percentage van de totale oppervlakte land. 
Bos: terrein beplant met bomen bestemd voor houtproductie en/of 
natuurbeheer, inclusief onverharde en half verharde wegen. Natuurlijk terrein: 
terrein in droge en natte natuurlijke staat.
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Broeikasgasemissies per inwoner
Totale broeikasgasemissies (CO2, CH4, N2O, HFK, PFK en SF6) in 
CO2-equivalenten per inwoner. Eén kg CO2-equivalent staat gelijk aan het 
effect dat de uitstoot van 1 kg kooldioxide (CO2) heeft. Data betreffen de 
uitstoot op Nederlands grondgebied, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door 
Nederlandse ingezetenen. Dit betekent dat uitstoot door Nederlandse 
ingezetenen in het buitenland niet en uitstoot door niet-ingezetenen in 
Nederland wel is inbegrepen. 

Kwaliteit van zwemwater binnenwateren
Gemiddelde zwemkwaliteit voor de gezondheid van de zwemmer van de 
locaties in meren en rivieren, volgens de normen van de vigerende 
EU-zwemwaterrichtlijn. Een score van 4 staat voor uitstekend, een 3 voor goed, 
een 2 voor voldoende en een 1 voor slecht.
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  Bijlage 3 Definities indicatoren Later

  1 Economisch Kapitaal
Gemiddelde schuld per huishouden
Het gemiddelde van de schulden van particuliere huishoudens. De schulden 
betreffen de hypotheekschuld van de eigen woning, studieschulden en overige 
schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van 
aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, schulden voor de 
financiering van de tweede woning of ander onroerend goed.

Mediaan vermogen van huishoudens
Het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door 
bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, 
ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen.  
De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen 
woning en consumptief krediet. Stand per 1 januari.

  2 Sociaal Kapitaal
Sociale cohesie
De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer 
de inwoners tevreden zijn over de sociale aspecten van hun woonbuurt. Cijfers 
per gemeente zijn alleen beschikbaar voor gemeenten met meer dan 70.000 
inwoners.

  3 Natuurlijk Kapitaal
Particuliere zonne-energie
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in watt per woning aan 
het einde van het referentiejaar. Het betreft het vermogen van installaties van 
zonnepanelen bij woningen gedeeld door het totaal aantal woningen,  
dus woningen met of zonder zonnepanelen.

Bebouwd terrein
Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en 
openbare voorzieningen als percentage van totale oppervlakte land.

Fosfaatuitscheiding landbouw
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest per hectare uitgedrukt 
in P2O5. In tegenstelling tot stikstof treden bij fosfaat geen gasvormige 
verliezen op.

Stikstofuitscheiding landbouw
De totale stikstofuitscheiding in dierlijke mest per hectare met aftrek van de 
stikstof die tijdens mestopslag in de stal en bij opslag buiten de stal is 
vervluchtigd in de vorm van ammoniak (NH3) inclusief de afvoer via spuiwater 
van luchtwassers, lachgas (N2O), stikstofoxide (NO) en stikstofgas (N2).

  4 Menselijk Kapitaal
Arbeidsduur per week
Het totale aantal uren dat werknemers en zelfstandigen werkelijk hebben 
gewerkt. Niet-gewerkte uren door verlof of ziekte tellen dus niet mee.  
De gewerkte uren van werknemers zijn berekend door de betaalde uren  
(de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te vermeerderen met 
onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die 
betaald worden, zoals ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof, kort verzuim. De gewerkte uren van 
zelfstandigen zijn rechtstreeks bepaald.
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  Veluwe 
• Apeldoorn
• Barneveld
• Ede
• Elburg
• Epe
• Ermelo
• Harderwijk
• Hattem
• Heerde 
• Nijkerk
• Nunspeet
• Oldebroek
• Putten
• Scherpenzeel
• Voorst
• Wageningen

  Achterhoek 
• Aalten
• Berkelland
• Bronckhorst
• Brummen
• Doetinchem
• Lochem
• Montferland 
• Oost Gelre
• Oude IJsselstreek
• Winterswijk
• Zutphen

  Arnhem/Nijmegen 
• Arnhem
• Berg en Dal
• Beuningen
• Doesburg
• Druten
• Duiven
• Heumen
• Lingewaard
• Nijmegen
• Overbetuwe
• Renkum
• Rheden
• Rozendaal
• Westervoort
• Wijchen
• Zevenaar

  Zuidwest-Gelderland 
• Buren
• Culemborg
• Maasdriel
• Neder-Betuwe
• Tiel
• West Betuwe
• West Maas en Waal
• Zaltbommel
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