
Meten / monitoren van brede welvaart:
Wat is de huidige situatie in de regio en wat zijn  relatieve 

ontwikkelingen?

Wat is de opgave

Uitvoeren van 
beleid

Doen we de dingen goed?

Doen we de goede dingen?
Hoe pakken
we het aan?

Effectmeting van beleid
Leren en aanpassen

Brede welvaart bevorderen ▶
Opgavegerichte aanpak

Beleid gericht op bevorderen brede welvaart
Wat is de huidige situatie in de regio en wat zijn  relatieve 

ontwikkelingen?

Brede Welvaart
Alles wat mensen van waarde vinden

Data en digitalisering binnen Brede Welvaart1 

Data speelt een rol in alle facetten van de beleidscyclus

Deelnemers sessie 
 Digitalisering en data
gedreven werken: “het 
concept van brede welvaart 
helpt om zicht te krijgen op de 
interdependentie tussen 
verschillende factoren. Het 
maakt ook zichtbaar hoe 
belangrijk het is om integraal  
te werken.”

Advies van beleidsmakers als het gaat 
om de Regionale Monitor Brede Welvaart

▶    Zie brede welvaart als een gespreksmodel
▶   Start met het bepalen van een globale nulmeting
▶   Zet de monitor in om te helpen bij bewustwording
▶   Zet de monitor in  om zichtbaar te maken dat er 

keuzes gemaakt moeten worden

“Soms worden verschillende talen gesproken. De Regionale Monitor Brede Welvaart  
van het CBS helpt om dezelfde taal te spreken.”

1  Verslag op grond van de input van deelnemers aan de interactieve sessie Digitalisering en datagedreven aanpak tijdens de conferentie Brede Welvaart gehouden op 13 mei 2022 op de Brightlands Smart Services Campus.



Beleidsmakers geven aan de volgende behoeften 
te hebben als het gaat over het werken met data 
om de brede welvaart te bevorderen:

▶  Eenduidige taal: waar hebben we het over
▶   Resultaten geografisch geduid: grote regionale en lokale verschillen 

zichtbaar maken
▶   (Verbeterde) voorspellende modellen: wat is de verwachte impact van 

beleid?
▶  Zicht op wie wanneer gebruik maakt van voorzieningen

Aandachtspunten die beleidsmakers 
zien met betrekking tot data

▶   Niet alles is of wordt in data weergegeven: in hoeverre 
is er zicht op wat we (nog)  niet weten?

▶   Data geeft niet weer waarom de brede welvaart is,  
zoals die is

▶   Kwalitatieve duiding blijft nodig

Waar gebruiken beleidsmakers data 
voor?

▶   Legitimeren van beleid
▶   Voorspellen van ontwikkelingen 
▶   Evalueren van beleid 

 “ Data is het begin van 
interactie en dialoog”

“Data is een begin, maar weten 
we daarmee genoeg?”

Gestructureerd

Goed geordende
informatie

Ongestructureerd

Ruwe, ongeordende 
informatie

Semi-gestructureerd

Deels geordende
informatie
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