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Hoe is onze (brede) welvaart? 

Welvaart is meer dan alleen inkomen.

Het gaat om de kwaliteit van het leven.

Verder kijken dan alleen wat we 
verdienen. Kan de toekomstige generatie
ook in welvaart leven? 

Er is zoveel meer dan bbp

Voldoende werk

Eerlijke inkomensverdeling

Toegankelijke zorg

Schone lucht

…

BREDE 
WELVAART



WAAR DOEN WE HET VOOR? 
We willen het leven van de Groninger steeds een 
beetje beter maken. Dat gaat om meer dan 
economische groei, dat gaat om persoonlijk welzijn, 
om geluk. 

“the ultimate goal of most human beings is to be 
happy” (Frey, 2008)



Brede welvaart is niet meer weg te 
denken 



WAT GEBEURT ER AL?

Monitor Brede Welvaart Groningen

Inclusief burgerpanel: het inwonersperspectief aan het voetlicht. 

Enkele voorbeelden van sturen op brede welvaart

Regiodeal Oost-Groningen

Nationaal Programma Groningen

Het Hogeland: Inspirerend voorbeeld brede-welvaartsdenken.

Provincie Groningen  

Maar ook:  

Kerngroep brede welvaart Groningen opgericht met o.a.: VNO-NCW, Natuur 

en Milieufederatie, SER Noord Nederland, NPG, Het Hogeland, 

Hanzehogeschool, POG, KKNN, Groninger Dorpen.

Nationaal Netwerk Brede Welvaart op initiatief van regionale planbureaus

Pre-conferentie Vlissingen (mrt 2022) en Groningen (juni 2022);

landelijk in Brabant (nov 2022).

Kennis- en leerprogramma: Brede welvaart in beleid.

Binnenkort: bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en Kansengelijkheid

Binnenkort: denktank brede welvaart Noord Nederland

Provincie Groningen

• Week van de brede welvaart (maart 2022)

• Alle Groninger gemeenten mee in het gedachtengoed

• Toekomstbestendig beleid (symposium vandaag, 

prinsjesfestival in Den Haag)

• Omgevingsvisie werkt aan afwegingskader vanuit BW

• BW op steeds meer plekken het uitgangpunt (o.a. 

leefbaarheid, mobiliteit, omgevingsvisie)



HOE BEGIN IK MET BREDE WELVAART? 



WANNEER EN HOE
maak je gebruik van de monitor?

Wat is de 
opgave?

Hoe pakken we 
het aan?

Uitvoeren
van beleid

Doen we de dingen
goed? Doen we de 

goede dingen? 

Meten / monitoren van brede 
welvaart: 

Wat is de huidige situatie in de regio en 
wat zijn relevante ontwikkelingen?

Beleid gericht op bevorderen
brede welvaart: 

Standpunt innemen: wat is de gewenste
situatie voor de regio?

Brede welvaart bevorderen →
Opgavegerichte aanpak

Effectmeting van beleid
Leren en aanpassen



MONITORING: de wielen van CBS



MONITORING
Monitor Brede 
Welvaart Groningen

We vullen de regionale monitor 
van CBS aan

Met het inwonersperspectief
En met indicatoren relevant 
voor Groningen.

Voorbeeld: welzijn
https://sociaalplanbureaugroni
ngen.nl/brede-
welvaart/welzijn/

Voorbeeld: verdieping Het 
Hogeland

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/brede-welvaart/welzijn/


https://public.tableau.com/app/profile/cmostam
m/viz/BWwielgemeenteniveauhierennu/wielmet
achtergrond

https://public.tableau.com/app/profile/cmostamm/viz/BWwielgemeenteniveauhierennu/wielmetachtergrond


EEN VERDIEPING OP 
WELZIJN. ‘T KON MINDER



Samenvattend: stappen in het 
werken vanuit brede welvaart

• Bepaal waar je staat:

• Hoe doet de regio het? Kijkende naar de stand van zaken van de 
verschillende dimensies van brede welvaart: 

• Waar staan we nu? (het niveau)

• Waar komen we vandaan? (de eigen ontwikkeling)

• Hoe scoort regio ten opzichte van andere regio’s? (benchmarking)

• Wat vinden inwoners belangrijk?

• Wat zijn relevante verschillen tussen (groepen) mensen binnen de 
regio?

• Wat zijn achterliggende verklaringen en verwachte ontwikkelingen?

• Uiteindelijk politiek besluit wat ‘de opgaven’ zijn:

• Organiseren en voorbereiden politiek besluitvormingsproces



Samenvattend: stappen in het 
werken vanuit brede welvaart

Brede welvaart is niet alleen meetinstrument, ook 
afwegingskader: Check voorstellen voor beleid op brede 
welvaart

• Draagt voorgestelde beleid daadwerkelijk bij aan welzijn
van inwoners?

• Wat zijn de (on)bedoelde effecten
• op andere aspecten

• op andere groepen inwoners

• op ‘elders’ 

• en op ‘later’?

• Organiseer samenhang en synergie tussen 
beleidsdomeinen



IN GESPREK MET ELKAAR
Kies een stelling: 

1: Wij werken volledig vanuit de opgave. Dat betekent met interdisciplinaire 
teams die (kunnen) wisselen per vraagstuk. 

2: Al onze beleidskeuzes zijn primaire economisch gemotiveerd.

Willen we 
niet maar

doen we wel

Willen we 
wel & doen 

we al

Willen we 
niet & doen 
we ook niet

Willen we 
wel maar
doen we 
(nog) niet

Doen we

Doen we niet

Willen weWillen we niet



TERUGKOPPELING



VERDER LEZEN
Gronings welzijn. 

Monitor Brede Welvaart Drenthe. Begin 2023 publiceren we de Groningse monitor.

Feitenblad: Leefbaarheid in Groningen, Friesland, Drenthe.

Feitenblad: wonen voor jongvolwassenen. 

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf
https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/TD_MonitorBredeWelvaartDrenthe2021-def.pdf
https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/FSP2021-01-Feitenblad-Leefbaarheid-Groningen-Frysl%C3%A2n-Drenthe.pdf
https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/DEF_Wonen-voor-jongvolwassenen-Noord-Nederland_SPG-TB-FSP.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/


BEDANKT 
ALLEMAAL!

Heike Delfmann

Marije Kooistra

ORGANISATORISCH NOOT: 

De plenaire sessie start om 16.00 
uur stipt in de statenzaal.


