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Veelheid aan PBL onderzoek
dat onderdeel uitmaakt van 
brede welvaart

› Maar hoe kunnen we beleid beter bedienen met onze kennis?
› En nog belangrijker:

– Stellen wij wel de juiste onderzoeksvragen? 
– Doen we dus wel het juiste onderzoek? 
– En communiceren wij dit wel goed?



Bron: CBS (2018)

Vertrekpunt voor beleidsdiscussie: Het geeft weer 
hoe brede welvaart verdeeld is over Nederland

› Klopt dit wel? 

› Waarom klopt het niet? 

› Specifieke onderdelen van de deal:
– Meten we de specifieke problemen die we met regionaal brede 

welvaartsbeleid willen adresseren? En helpt dit in beleid?

Wat heb je aan een dashboard? 



Lerend Evalueren: Theories of change 

Beter beleid aansluitend op Brede welvaart

› Governance van het beleid (van de regio!) 

› Kennis partner: 
– Betere kennis, en betere aansluiting via beleidsproces

PBL

RijkRegio

Stake-
holder

Antwoord op: wat 
kun je als beleid met 
brede welvaart? 



Toelichting op PBL casusonderzoek
› Doel: inzage krijgen en gezamenlijke lessen trekken van de 

diversiteit aan, en werking van de strategieën die in de 
Regiodeals worden toegepast ten aanzien van het vergroten
van de brede welvaart in de regio en passende indicatoren

› Aanpak: diverse casestudies van Regiodeals waarbij we samen
een theory of change maken van de betreffende Regiodeal en
nadenken over wat passende indicatoren kunnen zijn



Theories of change 



Theories of change 



Ambitie

Doelen

Tussentijdse
uitkomsten

Strategieën

Activiteiten

Het verbeteren van de brede
welvaart in de Regio

Vertaling van brede welvaart
naar meetbare doelen i.r.t. de 
opgave die er ligt in de Regio

Als steppingstones voor de 
beoogde doelen

De aanpak cq. het 
instrumentarium dat wordt
ingezet om de uitkomsten te

realiseren

Specifieke activiteiten die 
worden ondernomen

Veronderstellingen
over hoe elk 

onderdeel bijdraagt
aan het ander

Indicatoren om te
volgen of de 

Regiodeal op koers
ligt

Ideeën over de te volgen 
strategie worden beïnvloed door 

bijvoorbeeld ervaringen, 
overtuigingen en waarden die 
spelen op de achtergrond



Toelichting op de sessie (40-45 min)
› We gaan in groepen uiteen

› Per groep één groepsleider: Mark, Jeroen en Anet 

– Introductie (5-10 min)

– Vraag 1: Wat zijn passende indicatoren om de voortgang in beeld te
brengen?

– Vraag 2: Hoe kijken jullie naar het perspectief op brede welvaart en de 
indicatoren dat Jeroen schetste in zijn plenaire presentatie? 

– Vraag 3: hoe ga je om met trade-offs?

› Korte terugkoppeling aan de andere tafels


