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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

In 2022 is, onder supervisie van het programma Slimmer met Data, bij wijze van pilot een trendanalyse brede 

welvaart uitgevoerd. Enerzijds was deze pilot bedoeld om kennis en ervaring op te bouwen over het concept brede 

welvaart en toepassing ervan voor beleid. Anderzijds had het als doel om de scores en trends op het gebied van 

brede welvaart laagdrempelig toegankelijk te maken (factsheets, en een uitgebreide uitlegvideo (zie link)).  

 

 

Inleiding: 

In het coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat de coalitie streeft naar brede welvaart voor iedereen. Sinds 

2020 wordt een trendanalyse brede welvaart voor de provincie Utrecht opgenomen in zowel de begroting als de 

jaarrekening. In 2021 heeft een informatiesessie voor PS plaatsgevonden over het concept brede welvaart. Het 

belang van brede welvaart als uitgangspunt wordt onder meer onderstreept met het in statenvoorstellen beschrijven 

van bredewelvaartseffecten van voorgenomen beleid. 

Door het concernbreed samenstellen van een trendanalyse is ambtelijk de kennis vergroot over en ervaring 

opgedaan met het concept brede welvaart: wat behelst brede welvaart, welke beleidsdomeinen vallen binnen het 

concept van brede welvaart, welke indicatorensets zijn voor regionale doelen het meest bruikbaar, welke expertise 

is nodig om ontwikkeling van scores (trends) te duiden, op welke manier kan de koppeling worden gelegd tussen 

indicatoren, langetermijntrends en integrale en strategische agendering en prioritering van beleid? Het vermogen 

om langetermijntrends te identificeren, te duiden en integraal te benaderen is van belang voor de kwaliteit van 

beleid.  

De basis voor de trendanalyse is de regionale monitor brede welvaart van het CBS, waarin nu 42 indicatoren zijn 

opgenomen. Deze indicatoren zijn afgeleid van de landelijke monitor brede welvaart, die aansluit bij internationale 

afspraken over conceptuele en inhoudelijke consistentie van bredewelvaartsmonitoring. In het kader van deze pilot 

heeft het CBS voor een beperkt aantal indicatoren een maatwerkanalyse gemaakt om te zien in hoeverre er 

verschillen tussen bevolkingsgroepen bestaan. In de Utrechtse factsheets worden op een laagdrempelige manier 

de richtingen aangegeven waarin de indicatoren zich in Utrecht over een langere periode ontwikkelen. Daarnaast 

worden vijftien indicatoren uitgelicht en toegelicht. Daarbij is ook een indicator toegevoegd waar het CBS niet in 

https://youtu.be/Qld4WIeBmxo
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voorziet (geluidsoverlast); het framework van het CBS biedt deze ruimte voor regionaal maatwerk. In de uitlegvideo 

wordt op een aansprekende manier toegelicht welke meerwaarde het concept brede welvaart biedt en waar we als 

Utrecht staan op het vlak van brede welvaart.  

Deze trendanalyse is gebaseerd op cijfers en indicatoren van het CBS. De indicatorenset kan in de loop van de tijd 

veranderen. Deze trendanalyse is een feitelijke weergave van de richting van de trends en scores en zegt nog niks 

over de relatie tussen score en politieke ambitie. Het doel is om met een objectieve analyse van langetermijntrends 

politieke prioritering beter te kunnen onderbouwen. De analyse is daarmee een basis voor het politiek-bestuurlijke 

gesprek over wensen, ambities en beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Vanuit het rijk en de regio’s wordt brede welvaart in toenemende mate gebruikt als richtsnoer bij (integrale) 

beleidsontwikkeling en –afweging. Monitoring en het vermogen tot duiding van de langjarige trends brede welvaart 

ten behoeve van beleidsontwikkeling zullen verder worden ontwikkeld.  

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


