
De kloof tussen welzijnsbeleving en welvaartsmeting 

Symposium naar aanleiding van de uitreiking van de Pierson Penning 2017 aan  

prof. Arie Kapteyn en prof. Bernard van Praag op dinsdag 10 oktober 2017.  

Locatie: Sociëteit de Witte, Plein 24, 2511 CS Den Haag. 

Het symposium 

De opzet van dit symposium is het pionierswerk van de "Leidse school" van Van Praag en 

Kapteyn te verbinden aan een actueel thema, namelijk het verschil dat lijkt te bestaan 

tussen de gegevens over de welvaart op macroniveau en de individuele welvaarts- en 

welzijnsbeleving. Zeker wanneer de maatschappelijke welvaart wordt afgemeten aan de 

economische groei, schetst dat een beeld van de economie dat als te rooskleurig wordt 

ervaren. Vandaar dat wordt bepleit in het beleidsdebat een breder welvaartsbegrip te 

hanteren. Vanuit die optiek heeft een commissie uit de Tweede Kamer, gehoord een 

aantal deskundigen, vorig jaar een advies uitgebracht over de manier waarop de politiek 

met de meting van de welvaart kan omgaan. Maar anderzijds lijkt er ook een verschil van 

inzicht tussen de economisch politieke analyse dat het beter gaat met de economie en de 

mening van de burger die nog niet veel van zo’n verbetering merkt. 

In dit symposium staat de vraag centraal wat het belang van welzijnsmeting op 

microniveau kan zijn voor het beleid dat poogt de welvaart te bevorderen. Het 

perspectief daarbij is de onderzoeksmethode van Van Praag en Kapteyn, indertijd 

vormgegeven in Leiden, waarbij zij – geheel tegen de stroom in van die tijd – via enquêtes 

mensen vroegen naar hun gedrag en mogelijke beslissingen (via vignetten) die bepalend 

zijn voor hun welzijnsbeleving. Hoe kan deze welzijnsmeting van individuen bijdragen aan 

een beter inzicht in de maatschappelijke welvaart op macroniveau? In welke mate zijn de 

gewichten waarmee macro-gegevens tot een samengestelde indicator worden 

samengevoegd afhankelijk van een dergelijke individuele welzijnsmeting? En welke rol 

spelen politieke voorkeuren daarbij, bijvoorbeeld in de afweging tussen meer gelijkheid, 

meer koopkracht, meer economische groei, een beter milieu en meer baanzekerheid? 

Tenslotte: is er werkelijk sprake van een kloof of gaat het alleen om door de media 

uitvergroot individueel ongenoegen? 

De Pierson Penning 

De Pierson Penning wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan een wetenschapper 

werkzaam in Nederland die veel heeft betekend voor de beoefening van de 

staathuishoudkunde en bij voorkeur ook in de traditie van Pierson het vak heeft 

beoefend. In het verleden had de staathuishoudkunde een sterk macro-economische 

inslag. Het wekt dan ook geen verbazing dat de meeste Pierson laureaten in de categorie 

macro-economie dan wel monetaire economie vallen. Daarnaast valt op dat de prijs in de 

loop der tijd gezien kan worden als een oeuvreprijs binnen de economie, en binnen het 

groeiende spectrum aan prijzen binnen de economische wetenschap in ons land is dit 

vooralsnog de enige oeuvreprijs. 

  



Bij de keuze van kandidaten voor de Pierson Penning gaat het om economen wiens werk 

reeds een oeuvre omvat dat binnen de breed gedefinieerde interessesfeer van Pierson 

valt. Naast de wetenschappelijke kwaliteit van het oeuvre dient de kandidaat bij voorkeur 

een onderscheidende rol gespeeld te hebben in het economisch beleid. Dit met referentie 

aan de loopbaan van Pierson zelf die niet alleen een gekend en internationaal 

gewaardeerd wetenschapper was – geprezen door Marshall – , maar ook als Minister van 

Financiën, Minister President en President van de Nederlandsche Bank sleutelposities in 

het Nederlandse economische beleid heeft vervuld. De lijst met voorgaande winnaars van 

de Pierson Penning toont dat een flink aantal van deze winnaars ook daadwerkelijk bij de 

beleidspraktijk betrokken is geweest.  

Volgens het bestuur van de Pierson stichting passen Kapteyn en Van Praag uitstekend in 

dit profiel, niet alleen vanwege hun pionierswerk op het gebied van individuele 

welzijnsmeting maar ook vanwege hun bijdrage aan het beleid en aan het tot stand 

brengen van hoogwaardige instituten voor economisch onderzoek en 

doctoraatsopleiding. Met groot genoegen wordt de Pierson Penning 2017 aan hen 

toegekend. 

Programma 

Inloop vanaf 13.30 uur 

14.00-14.10 Opening dagvoorzitter: Klaas Knot (voorzitter van de Pierson Stichting) 

14.10-14.35 “Welvaartsmeting en welzijnsbeleving: de geschiedenis” 

Spreker: Jan Luiten van Zanden (vorige winnaar van de Penning, heeft voor 

de OESO het rapport “How was life” met welvaartsindicatoren over een 

lange historische periode uitgebracht). 

14.35-15.00 “Welvaartsmeting en welzijnsbeleving: het politieke perspectief” 

Spreker: Rik Grashoff (lid Tweede Kamer voor Groen Links en voorzitter van 

de TK commissie over het brede welvaartsbegrip). 

15.00- 15.25 “Welvaartsmeting en welzijnsbeleving; de micro-economische 

beschouwingswijze” 

Spreker: Joop Hartog (heeft onder meer onderzoek gedaan op het gebied 

van individuele welvaartsmeting en is collega van Bernard van Praag aan 

de UvA). 

15.25-15.45 Pauze 

15.45-16.45 Uitreiking Penning 

1. Laudatio Bernard van Praag door Harry van Dalen (10 min) 

2. Laudatio Arie Kapteyn door Tom Wansbeek (10 min) 

3. Uitreiking Penning door Klaas Knot (5 min) 

4. Dankwoord door Bernard van Praag en Arie Kapteyn (35 min) 

16.45-18.00 Borrel 


