
‘Van kennis naar beleid’
In de tweede pre-conferentie van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart kwamen professionals uit het veld van onderzoek en beleid bij elkaar om
gedachtes en ervaringen uit te wisselen over het concept van brede welvaart. Hierbij stond de vraag centraal hoe brede welvaart (succesvol) toegepast
en geïntegreerd kan worden in regionaal overheidsbeleid. Daarbij werd voortgebouwd op de eerste pre-conferentie in Vlissingen (eerder dit jaar), waarbij
de focus vooral lag op onderzoek.

Brede welvaart: aandachtspunten voor onderzoek en beleid
Om brede welvaart in de regio te bevorderen, is een goede kruisbestuiving van onderzoek en beleid van groot belang. Welke rol heeft onderzoek nu in
het (succesvol) voeren van beleid t.b.v. brede welvaart? Dat wordt hieronder uitgelicht. In het kader van deze reflectie onderscheiden we 5 fasen in het
beleidsproces. Voor elke fase wordt toegelicht welke rol onderzoek daarin heeft, en welke aandachtspunten voor onderzoek en beleid naar boven
kwamen tijdens de tweede pre-conferentie.

Fase Rol/opgave onderzoek Aandachtspunten onderzoek Aandachtspunten beleid

1. Verkenning
Wat is de huidige situatie
rondom brede welvaart in
de regio, en wat zijn de
verwachtingen voor de
toekomst?

Brede welvaart vormt een goede basis voor het gesprek; het
neemt per definitie alles mee wat voor alle inwoners van waarde
is.
Kies een perspectief bij het formuleren van opgaven voor de regio
-  richt beleid zich op maximale of voldoende welvaart, of
gelijkheid of vrijheid qua voorzieningengebruik?
Een goed gesprek vraagt om goede voorbereiding, met vragen als:
zitten alle belanghebbenden aan tafel, kan een moderator
behulpzaam, en hoe krijg je deelnemers in de goede stand?

Blootleggen van achterliggende dynamieken,
onderliggende mechanismen.
Duiden en verklaren.
Scherp neerzetten van de competenties van
de regio, als ook de pijnpunten die spelen.
Doen van prognoses, schetsen van scenario’s
voor de toekomst.
Kijken naar ‘externe effecten’ op brede
welvaart in de regio, zoals ligging t.o.v. grote
steden.

Regio-specifieke data, bv. op wijk-/buurtniveau. 
Kwalitatieve duiding - wat gaat er achter de data
schuil?
Helder taalgebruik, scheid need-to-know van
nice-to-know
Duidelijkheid over wat we nog niet weten – wat
zeggen indicatoren wel en niet over brede
welvaart in de regio?

Beleidsmakers hebben o.a. behoefte aan:

De perspectieven en belangen van inwoners
en andere belanghebbenden in beeld
brengen rondom de keuzeopties.
Kennis en ervaring over gesprekstechnieken
bieden, bv. hoe om te gaan met tegenstand. 

Benadruk dat onderzoeksresultaten
behulpzaam zijn voor bewustwording en als
basis voor het gesprek – en dat resultaten zich
niet lenen als ‘prestatie-indicatoren’.
Kennis en ervaring kan van nut zijn om
beleidsmakers te helpen bij het duiden en
oplossen van  verschillen in behoeftes en
belangen onder de belanghebbenden.

Gebruik onderzoeksresultaten niet als prestatie-indicatoren.
Resultaten zijn instrumenteel voor bewustwording en het voeren
van een goed (geïnformeerd) gesprek.
Onderzoek is gebaat bij een goede beschikbaarheid van
gegevens, ook vanuit overheidsorganisaties zoals gemeenten. 
Denk na over de invloed van de sociale en culturele context van
de regio, welke invloed kan hebben op het verloop en het succes
van m.n. het gesprek en de uitvoering (kunnen publieke en
private organisaties elkaar bv. goed vinden, is er een goede
mentaliteit?)

Keuzeopties inventariseren.
Schetsen en duiden van de verwachte impact
van de keuzeopties op alle verschillende
brede-welvaartsfactoren, óók voor
omliggende regio’s en toekomstige
generaties.

Beleidsmakers kunnen geholpen zijn bij
wetenschappelijke kennis en
onderzoekservaring wat betreft vraagstukken
als integraal werken, domein-overstijgend
samenwerken en/of financieren, en meerlaags
besturen.

Krijg de effecten van de keuzeopties volledig in beeld, denk aan
effecten op omliggende regio’s en effecten op de (zeer) lange termijn.
De effecten op brede welvaart kunnen (vaak) niet uitgedrukt worden
in geld. Return on investment kan dus niet leidend zijn.
Een brede blik impliceert niet dat je ook alles moet doen – oftewel, je
beleid op alle brede-welvaartsfactoren richt. Dat kan simpelweg ook
niet.
Transparantie over de gemaakte keuze kan helpen om het draagvlak
te verhogen.

Impactevaluatie:  Welke effecten hebben de
beleidsmaatregelen gehad op de brede
welvaart in de regio?
Procesevaluatie:  Wat ging er goed – en wat
kon er beter – in de vorige stadia (c.q. tijdens
de verkenning, het gesprek, het keuzeproces,
en de uitvoering)?

Een goed keuzeproces, waarbij alle gevolgen
worden meegenomen en gewogen, kan
geborgd worden door een afwegingskader te
gebruiken/maken.

Het bevorderen van brede welvaart vraagt om regiospecifiek
beleid; niet alleen de opgaven verschillen per regio, maar ook
welke aanpak werkt.
Borg een goede samenwerking tussen verschillende
afdelingen/domeinen (c.q. voorkom dat deze ‘naar binnen gaan
kijken’).
Een goede afstemming en samenwerking met bovenregionale
overheidsinstanties is van belang, zeker als het gaat om
ontwikkelingen die breder zijn dan de regio, maar wel een grote
impact hebben op de regio.

Verzamelen van gegevens, houden van
interviews, en organiseren van bijeenkomsten
t.b.v. benodigde evaluatie(s).
Een traject van lerend evalueren inzetten,
zodat beleidsmakers processen/activiteiten
tijdig kunnen bijsturen of verbeteren. 

Probeer in analyses naast de
beleidsmaatregelen zoveel mogelijk andere
factoren mee te nemen die invloed hebben de
onderzochte uitkomstmaten. Als deze factoren
niet meegenomen kunnen worden in
rekenmodellen, dan zeker in de discussie.
Het kan lastig zijn om te beoordelen wie in de
beste positie is om impact te observeren (zijn
dat bv. artsen, diëtisten, coaches of de
deelnemers zelf als het gaat om betere
voeding?).

Houd er rekening mee dat het evalueren van impact met veel
onzekerheden is omgeven, m.n. omdat het lastig is om de
effecten van beleidsmaatregelen te scheiden van andere, externe
invloeden

De integratie van het brede-welvaartsconcept binnen de beleidspraktijk staat nog in de kinderschoenen. Dat vraagt om verdere uitwisseling van kennis en
ervaring! Om dat te stimuleren en borgen start het NNBW een kennis- en leerprogramma 'brede welvaart in beleid'. De beide pre-conferenties hebben een
belangrijke bijdrage gehad bij de totstandkoming van dit programma. Daar is bijvoorbeeld het idee ontstaan om thematische Community of Practices op te
richten, die zich zullen richten op het delen van praktijkervaring. Op dinsdag 8 en woensdag 9 november vindt de kick-off van het Nationaal Netwerk Brede
Welvaart plaats in Noord-Brabant. We staan aan het begin van een boeiende reis!

2. Het gesprek
Wat is de gewenste situatie
voor de toekomst?

3. De keuze
Hoe kan de transformatie
van de huidige naar de
gewenste situatie zo goed
mogelijk plaatsvinden?

4. Uitvoering
Wat is er nodig om het
gekozen beleidspad tot
succes te maken?

5. Evaluatie
Welk effect hebben de
beleidsmaatregelen
daadwerkelijk gehad, en
hoe is het proces van
verkenning tot uitvoering
verlopen?


