
Wat werkt waar en waarom?

PBL Workshop met het Rijk, 11 februari 2020



› Hoe kan de voortgang van het RegioDealbeleid in beeld worden 
gebracht, zodat op termijn wat kan worden gezegd over de zin van 
het beleid?

› Vandaag: 

– Meten verandering in Brede Welvaart in de regio biedt beperkt inzichten

– Naast of er een effect is, ook wáárom er een effect is

Doel workshop



› 12.30-12.40 Introductie

› 12.40-13.50 Brede welvaart en experimenteel beleid

› 13.50-14.20 Kennisuitwisseling tussen Regio Deals

– Groep 1: Achterstanden wegwerken

– Groep 2: Economische structuurversterking/transitiegebieden

› 14.20-14.30 Conclusies, vervolg

Programma
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› Is er impact?

– Naast beleid ook andere andere ontwikkelingen van invloed

▪ Randomized controlled trials (MIT/Duflo): 

• Concrete en toetsbare doelstellingen 

• Specifieke opzet van beleid (controlegroep), ethisch wenselijk?

– Effect contextafhankelijk

› Waarom is er (g)een impact?

– Begrip van onder welke condities beleid effect heeft: wat werkt waar waarom

– Draagt bij aan lerend vermogen beleid: elders toepasbaar?

Focus beleidsverantwoording
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› Alles wat mensen van waarde
vinden

– Veel dimensies

▪ Optellen?

▪ Interacties?

– Vele factoren van invloed

▪ Individueel én context

› Compleet beeld ontbreekt

– Effect beleid onzeker

Regionale brede welvaart: 
complex en onzeker
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› Kamerbrief: gezamenlijk komen tot nieuwe, concrete oplossingen voor 
opgaven in de regio

– Huidige kennis over de opgaven en passende instrumenten ontoereikend

– Gezamenlijke zoektocht naar wat waar werkt

› Nodig: kennis opbouwen over regiospecifieke problematiek en daarmee wat 
waar werkt en waarom

– Verzamelen van inzichten in hoe je het een volgende keer kan doen

– Hoe?

Beleidstheorie van het Regiodealbeleid
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Hoe beoordeel je Regio Deal(s)? 

› Leren over waarom wat waar werkt: vastleggen kennisopbouw

– Startpunt: expliciet maken van huidige verwachtingen waarom een aanpak werkt

– Verwachtingen aanpassen op basis van opgedane inzichten, en leg deze vast
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Ambitie Input Output Outcome

Efficiëntie (doelmatigheid)

Effectiviteit (doeltreffendheid)



Kennisopbouw 
binnen een Deal



Zo nee, 
waarom niet?



Rol van Rijk en Regio

› Hoe gezamenlijk nieuwe concrete oplossingen zoeken?

› Rol regio:

– Opbouwen en vastleggen van inzichten in wat waar werkt

– Eventueel toepassen in vervolgbeleid in de regio

› Rol Rijk:

– Huidige Regio Deals: 

▪ Aanmoedigen van kennisopbouw, bijv. via voortgangsrapportage

▪ Dealmakers: faciliteren van toegang tot Rijkskennis

– Opschalen van inzichten via delen kennis tussen Regio Deals

▪ Kan dat nu al?
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› Vragen

– In hoeverre besteden jullie nu aandacht aan kennisopbouw?

– Wat zou een andere deal kunnen leren van jouw deal(s) over wat waar werkt, 
en waarom?

› Bespreken in 2 groepen:

– Deals over ‘achterstanden wegwerken’

– Deals over ‘economische structuurversterking/transities’

Verkennen samenhang Regio Deals
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› Voorwaarde voor leren: vergelijkbare doelen en doelgroepen van 
(delen van) de deals

– Dan mogelijk om kennis over onder welke condities iets werkt te delen

› Kennisopbouw binnen de deals is altijd mogelijk

– Kennis van nut voor beleidsvervolg met zelfde doel en doelgroep

▪ In de regio

▪ Of in vervolg op Regiodealbeleid LNV

Opschaling
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Kortom…

› Aanmoedigen kennisopbouw over ‘wat waar werkt, en waarom’

– Van belang voor opschalen!

› Ontwikkel een dynamische beleidstheorie

– Bijvoorbeeld via Voortgangsrapportage

› Vervolgvraag: in hoeverre draagt de gekozen rol van het Rijk bij
aan het behalen van de gestelde doelen?
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