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TRANSVERSAAL ONDERZOEK

WELLBEBE
Naar theoretisch gefundeerde en democratisch 
gelegitimeerde indicatoren voor de meting van 
welzijn in België
DUUR VAN HET PROJECT
Fase 1: 15/12/2006 – 31/01/2009  
Fase 2: 01/02/2009 – 31/01/2011

BUDGET
721.668 €

SLEUTELWOORDEN
Sustainable well-being, indicators, capabilities-functionings, spheres of existence, focus groups, Q-methodology

• Analyse van het oordeel van mensen over verschillende 
sociale situaties in termen van welzijn; 

• Identifi catie van de best mogelijke indicatoren voor elke 
dimensie van welzijn en verzameling van relevante gege-
vens;

• Onderwerpen van de indicatoren aan een publiek debat 
om te komen tot een participatieve legitimatie van de keu-
zes en gewichten; 

• Aggregatie van de gegevens in één of meerdere (synthe-
tische) indices; 

• Analyse van de evolutie van de index in het recente verle-
den en de correlatie met andere indicatoren (BBP, werk-
loosheidsgraad, armoedegraad,…);

• Simulatie van de potentiële gevolgen voor welzijn van ver-
schillende (hypothetische) duurzame beleidsopties.  

  
2) Methodologie

Naast de analyse en synthese van fi losofi sche, sociologi-
sche, economische en psychologische literatuur,  zal er op 
vier verschillende manier gewerkt worden: 

• Focusgroepen zullen gebruikt worden om te peilen naar 
de gangbare opinie met betrekking tot welzijn, levenskwa-
liteit, geluk;  

• Q-methodologie zal gebruikt worden om een inschatting 
te bekomen van het belang en het gewicht van de ver-
schillende dimensies van welzijn;

• Een grootschalige representatieve enquête en multivaria-
te statistische methoden om het belang in te schatten van 
verschillende welzijnsdimensies en om subjectieve wel-
zijnsverschillen te verklaren door middel van socio-eco-
nomische verschillen en verschillen in levensomstandig-
heden; 

• Beleidssimulaties om de hypothetische impact van duur-
zaam beleid op welzijn in te schatten. 

CONTEXT

Duurzame ontwikkeling zal niet kunnen bereikt worden zon-
der fundamentele wijzigingen in ons levenspatroon. Het zal 
daarom nodig zijn dat we minder afhankelijk zijn van materi-
ele goederen en diensten (en meer genieten van immateri-
ele zaken) om ons concept van wat een “goed of waardevol 
leven” is te bereiken met behoud of zelfs toename van onze 
huidig welzijnsniveau. Om een democratisch en participatief 
ondersteunde overgang naar duurzame ontwikkeling te be-
reiken is het vooreerst nodig dat we inschatten welk het al-
gemeen aanvaard concept is van een “goed of waardevol 
leven”. Daarenboven is er onderzoek nodig naar welke crite-
ria burgers gebruiken om hun levenskwaliteit te beoordelen. 
Ondertussen is het algemeen aanvaard dat er verbeterde 
indicatoren (nodig) zijn om de evolutie van welzijn te meten 
en om het beleid te ondersteunen. De stijging van productie 
en consumptie gaat niet langer gepaard met een evenredig 
stijgend welzijns- of geluksgevoel. 

PROJECTBESCHRIJVING

1) Objectieven

Door middel van het project willen we een index van welzijn 
voor België uitwerken. De index moet voldoen aan de crite-
ria van interne consistentie, democratische legitimatie en 
bruikbaarheid voor beleid in functie van duurzame ontwikke-
ling. Deze algemene doelstelling kan worden opgebroken in 
tussenliggende doelen: 

• Identifi catie van verschillende concepten ivm welzijn 
(“goed of waardevol leven”) en hun verdeling binnen de 
populatie. Meer concreet: wat betekent welzijn voor men-
sen, wat maakt hun leven waardevol, welke zijn de ver-
schillende dimensies en welk relatief belang heeft elk van 
deze dimensies; 
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Federaal Wetenschapsbeleid • Wetenschapsstraat 8 • B-1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 238 34 11 • Fax +32 (0)2 230 59 12 • www.belspo.be/ssd
Contact: Marc Van Heuckelom

WELLBEBE
Coördinator

Paul-Marie Boulanger
Institut pour un Développement 
Durable (IDD)
Rue des Fusillés 7
B-1340 Ottignies. 
Tel: +32 (0)10 41.73.01
Fax: +32 (0)10 41.36.49
 idd@iddweb.be 
www.iddweb.be

Promotoren

Edwin Zaccaï
Université Libre de Belgique (ULB)
Institut de Gestion de l’Environnement 
et d’Aménagement du Territoire (IGEAT)
Centre d’Etudes du Développement 
Durable (CEDD) 
CP130-02, avenue FD Roosevelt 50 
B-1050 Bruxelles
Tel:+32 (0)2 650.43.32
Fax: +32 (0)2 650.43.12
ezaccai@ulb.ac.be 
www.ulb.ac.be/igeat/igeat/ulb_igeat/hp/
hp_fr.htm

Kris Bachus & Luc Van Ootegem
Katholieke Universiteit Leuven 
(KULeuven)
Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) 
Parkstraat, 47 
B-3000 Leuven
kris.bachus@hiva.kuleuven.be 
luc.vanootegem@hiva.kuleuven.ac.be
www.hiva.be

Opvolgingscomité

Voor de volledige en de meest up-to-date 
samenstelling van het Opvolginscomité, 
gelieve onze databank van federale on-
derzoeksacties (FEDRA) te bezoeken op 
http://www.belspo.be/fedra of 
http://www.belspo.be/ssd

CONTACT INFORMATION

INTERACTIE TUSSEN DE 
PROJECTPARTNERS 

In alle onderdelen van de opdracht 
zullen de drie partners nauw samen-
werken, maar afhankelijk van de 
fase van het project (en de aard van 
de taak) zal de nadruk verschuiven. 
Bijvoorbeeld: 
• IDD neemt het voortouw bij het 

theoretische werk mbt conceptua-
lisatie van welzijn, levenskwaliteit, 
geluk. IDD zal ook de statische 
verwerking van de Q-methodolo-
gie coördineren. 

• De statistische verwerking van de 
enquêtegegevens zal gecoördi-
neerd worden door HIVA-KUL

• ULB-CEDD zal het voortouw ne-
men bij de organisatie en uitvoe-
ring van de focusgroepen in het 
Franstalige landsgedeelte. Voor 
het Nederlandssprekend gedeelte 
is de leiding hier voor KUL-HIVA. 
ULB-CEDD zal ook een voorname 
rol spelen bij de uitwerking van de 
beleidssimulaties. 

LINK MET INTERNATIONALE 
PROGRAMMA’S

Het project past in het geheel van de 
recent vernieuwde aandacht voor 
welzijns- en welvaartsmeting. In dit 
verband lopen verschillende pro-
gramma’s op een nationaal niveau, 
bijvoorbeeld in Australië, Canada, 
Finland, Korea, Nederland, Nieuw-
Zeeland, Noorwegen, het VK en 
Zwitserland.  

Inspiratie zal ook gevonden worden 
in het onderzoeksprogramma uitge-
voerd door de “Wellbeing in Develo-
ping Countries ESRC Research 
Group”  van de University of Bath. 
Op het internationaal niveau heeft 
ook de OESO een Wereldforum ge-
opend over “Measuring and Foste-
ring the Progress of Societies”. 
De “Human Development and Capa-
bility Association” (HDCA) streeft 
naar wereldwijde samenwerking tus-
sen onderzoekers om de “capabili-
ties-functionings” theorie effectief te 
operationaliseren. Het netwerk zal 
contacten en interactie opbouwen 
en deelnemen aan enkele internatio-
nale activiteiten die in dit verband 
georganiseerd worden. 

VERWACHTE RESULTATEN |  
PRODUCTEN  

Het verwachte resultaat bestaat uit 
vier soorten producten 
• Working papers, publicaties in we-

tenschappelijke tijdschriften en 
participatie aan internationale 
congressen;

•  Twee boeken over “Duurzame 
ontwikkeling en welzijn” (Fransta-
lig en Nederlandstalig) voor publi-
catie in populaire vorm, bedoeld 
voor een breed publiek; 

• De te construeren welzijnsindica-
tor; 

• Algemene aanbevelingen voor 
beleid ivm duurzame ontwikke-
ling. 

Naar theoretisch gefundeerde en democratisch ge-
legitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België 
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