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Doelstelling sessie

Doelstelling

Beleidsmakers en bestuurders inzicht geven in instrumenten waarmee ze de brede 

welvaart beter kunnen monitoren, en feeling krijgen met de mogelijkheden voor 

het gebruik van monitoring in de beleidscyclus



Opbouw bijeenkomst

• Voorstellen sprekers

• Uitleg brede welvaart & regionale monitor brede welvaart

• Uitleg drie instrumenten 

• Interactie in groepjes 

• Plenaire terugkoppeling



Brede Welvaart

Concept/ methodologie: 

gespreksmodel versus 

onderzoek

Objectief/subjectief: 

registerdata versus vragen aan 

burger



Vier perspectieven op brede welvaart



4 perspectieven

• Naar welk perspectief gaat je voorkeur uit?

• Welk perspectief wordt gehanteerd in je gemeente?

• Waar blijkt dat uit?



Vraagstukken beleid brede welvaart in de regio

Bron: PBL



Hoe de Regionale monitor 
Brede Welvaart te 
gebruiken?
• Opbouw monitor

• Trendmatige ontwikkeling

• Relatieve positie

• Betekenis kleuren



Hoe zit het in jouw regio?

• Scan de QR-Code

• Bekijk de cijfers van je provincie/gemeente

• Herken je je in de cijfers die je ziet?

• Welke verbeteradviezen zou je geven op basis 

van de cijfers?



Brede Welvaart onderzoek
Wat doen we?

• Burgerpanels

• Focusgroepen

• Grootschalige survey

• Wat is het?

• Hoe werkt het?

• Wanneer in te zetten?

• Wat is de aanvulling op regionale Monitor Brede Welvaart?

• Voordelen

• Nadelen

Wat wil je weten? Wat ga je meten? Waar wil je op sturen?



Burgerpanel

Wat is het?

• Online onderzoeksinstrument à

peilen ervaringen van inwoners

• Breed scala sociaal-maatschappelijke 

onderwerpen

• Friesland & Groningen ±7.000 leden; 

Drenthe ±3.000



Burgerpanel

Hoe werkt het?
• Uitnodigingen o.b.v. willekeurige steekproef à Representativiteit

• Leden kunnen zich op elk moment afmelden

Wanneer in te zetten?
• Vaste frequentie

• Wisselende vragenlijsten à Bv. over 
• Energiearmoede
• Toerisme in Friesland
• Aardbevingen in Groningen (samenwerking Groninger perspectief)
• Sport & bewegen in Drenthe



Burgerpanel

Wat is de aanvulling op de regionale 

Monitor Brede Welvaart

• Inwonersperspectief
• Verdieping

• Verbreding





Burgerpanel

Voordelen
• Bron aan inzichten die specifiek/vooral gelden voor de regio

• Aanvulling op publiekelijk beschikbare data

Nadelen
• Goede voorbereiding nodig

• Medewerking gemeenten nodig

• Vragen niet altijd ‘inpasbaar’

• Vergelijking rest van het land niet altijd mogelijk

• Nonrespons à kan impact hebben op representativiteit

• Hoe omgaan met laaggeletterden / digibeten



Grootschalige Survey: 
Leven in Zeeland 2021
• Start met centrale vraagstelling: 

A. Hoe is het gesteld met kwaliteit van leven in Zeeland?

B. Welke ontwikkelingen zien we in de tijd?

C. Welke verschillen zien we tussen groepen mensen en tussen regio’s in Zeeland?

• Brede welvaart als kapstok; bevolkingsonderzoek voor Zeeuwse verdieping.

• Regionale monitor brede welvaart (CBS) als vertrekpunt.

• Verantwoording voor keuze Zeeuwse thema’s (volgende slide).

• Oog voor algemene sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland.

• Zwaartepunt van het onderzoek = Zeeuwse verdieping.



Sociaalmaatschappelijke vraagstukken

• Regiodeal Zeeland;

• Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen;

• Andere beleidsstukken / 

visiedocumenten.



Zeven vensters werpen een blik 
op het leven in Zeeland
• Onze zeven thema’s:

1. Prettig en duurzaam wonen;
2. Bereikbare voorzieningen;
3. Arbeidsmarkt in balans;
4. Kwetsbare groepen;
5. Samen leven en participeren;
6. Blik op de toekomst;
7. Jongvolwassen in Zeeland.

• Centrale rol voor Zeeuws bevolkingsonderzoek (N=12.714).

• Opbouw van de hoofdstukken, geïnspireerd door CBS-criteria voor indicatoren beleidsthema: middelen en 
mogelijkheden, gebruik, uitkomsten, beleving. 

• Aanvulling met één diepte-interview (kwalitatief) per themahoofdstuk voor een ‘gezicht’ bij de cijfers.

• Meer weten? Zie: publicaties.kczs.nl/leven-zeeland-2021.



Focusgroepen

Wat is het?
• Groepsgesprek waarin een kleine groep mensen onder leiding van 

een gespreksleider discussieert over een onderdeel van brede 

welvaart; methodisch worden conclusies getrokken

Wanneer in te zetten?
• Nadere duiding cijfers Regionale monitor brede welvaart

• Inzicht in het ‘waarom’ van de cijfers



Focusgroepen

Aanvulling op regionale Monitor Brede 

Welvaart
• Verdieping

• Toegankelijkheid



Focusgroepen

Voordelen
• Aanvulling kwantitatieve gegevens

• Meerdere perspectieven

• Diversiteit aan vragen mogelijk

• Snel, eenvoudig en flexibel in te zetten

Nadelen
• Slechts beperkt aantal vragen per focusgroep

• Vergelijking met andere regio’s

• Uitdaging om ‘juiste mensen’ aan tafel te krijgen



Brede Welvaart projecten
Onderzoek



Groepsdiscussie: werkwijze

• Verdeling over de tafels
• Groepje max 8 personen
• voorstellen (10 min)

• 2 Rondes 
• Iedere tafel heeft gespreksleider
• 2 min. in stilte nadenken over vraagstelling
• Discussie
• Invullen/aanvullen ‘Board’
• Naar volgende tafel

• Plenaire terugkoppeling door gespreksleiders



Groepsdiscussies
• Hoe verhouden de inzichten van de Regionale Monitor Brede Welvaart 

zich tot het regionale of gemeentelijke ideaalbeeld? 
• Herken u de cijfers die u ziet?
• Kunt u de cijfers verklaren?
• Ziet u een relatie tussen de cijfers en het gemeentelijk ideaalbeeld?

• Als u beleid voorbereid of evalueert, welke rol kan de Regionale Monitor 
Brede Welvaart spelen?
• Wordt de monitor al gebruikt? 

• Zo ja, waar/wanneer in de beleidscyclus? Op welke andere plekken kan er nog mee gewerkt worden?
• Zo nee, wat is er nodig om er wel mee te werken?

• In hoeverre is er in de gemeente aandacht voor alle drie de dimensies 
(hier&nu, elders, later)?
• Welke afruil vindt er plaats?
• Waar is synergie?



Plenaire terugkoppeling
• Wat heeft de sessie u aan inspiratie gebracht?
• Wat neemt u mee naar huis?



Vragen?



Contact
Jol Stoffers: Jol.stoffers@neimed.nl
Ilse Schrijver: Ilse.schrijver@zuyd.nl

Herbert Rolden: h.rolden@cmostamm.nl

Arlette Bickel: abickel@fsp.nl
Ruben De Cuyper: r.h.de.cuyper@hz.nl


