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Methodiek
• Deskresearch
• Interviews
• Werksessies

Vragen

• In hoeverre is brede welvaart 
momenteel ingebed in het beleid 
van de provincie?

• Welke stappen kan de provincie 
zetten om brede welvaart meer 
te integreren in hun beleid?

Brede Welvaart 
in Beleid



Samen aan het pionieren
Brede welvaart van concept naar beleid:
Nog in de kinderschoenen

‘Proces = ook resultaat’
Werksessies en interviews
Bewustwording, verbinding 
& handvatten

Wij ook veel geleerd
Waar liggen kansen? Wat werkt … en wat 
niet? Wat is nodig? Mogelijke valkuilen?

‘Bijzondere’ 
opdracht!



Organisatiestructuur – Het systeem 
faciliteert, stimuleert, standaardiseert.
• Bijv. richtlijnen, protocollen, rolverdeling. 

Resultaten
Kennisfundament – Weten wat er speelt. 
Kennis over concept brede welvaart.
• Bijv. monitor Brede Welvaart. 

Externe verhoudingen – Het krachtenveld kennen; zicht hebben op 
belangen en perspectieven.
• Bijv. (met name!) recht doen aan inwonersperspectief.

Interne verhoudingen – Goede verstandhoudingen, 
samenwerkingscultuur, concept wordt breed gedragen.
• Bijv. beleidsteams zoeken elkaar op.

4 elementen



• Ontwikkeling richting integraal werken (‘multi-teams’).
• Framework (Koersdocument Omgevingsvisie; Bredewelvaartscan).
• Ambtelijke capaciteit voor brede welvaart.

Waar staat de provincie nu?

• Jaarlijkse Monitor Brede Welvaart v/d provincie.
• Deelnemer (initiatiefnemer) kennisbijeenkomsten.

• Provincie erkent het belang van inwonersperspectief;
nu bezig met de ‘hoe-vraag’.

• Vertegenwoordigd in diverse gremia/netwerken.

• Aanzienlijk deel medewerkers bekend met concept en toepassing.
• Steeds meer onderdeel van denken en taal. 



• Nog geen structureel onderdeel van de beleidscyclus.
→ Kernelementen brede welvaart standaardiseren;

bijv. als ‘afwegingskader’ t.b.v. beleidsnota’s of -programma’s.

Waar staat de provincie nu?

• Inzetten op meer bewustwording, kennis en ervaring. 
→ Extern: Nationaal Netwerk BW, provincies & gemeenten. 
→ Intern: ?

• Structurele borging inwonersperspectief.
→ Verbinding maken met ‘participatiebeleid’.

• Potentie tot meer verbinding tussen beleidsteams (integraal werken!).
• Meer bestuurlijk en ambtelijk draagvlak nodig.
→ Blueprint beleid? Netwerkbijeenkomsten?
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