Academische Werkplaats
‘Brede welvaart in de regio’
Steeds meer ogen zijn op de regio gericht. Want de toenemende
stapeling van maatschappelijke opgaven op het vlak van de
energietransitie, circulaire economie, woningbouw, zorg en
arbeidsmarkt moet vooral op regionale schaal worden opgelost. Maar
hoe? En op welke wijze dragen gekozen oplossingen bij aan brede
welvaartsgroei en aan het welzijn en welbevinden van mensen? Om
deze vragen te beantwoorden hebben Tilburg University en Het PON &
Telos hun krachten gebundeld in een Academische Werkplaats. Samen
met partnerorganisaties uit de praktijk gaan ze kennis ontwikkelen
voor regionaal beleid gericht op brede welvaart. Zo ontstaat een
krachtige kennisbasis die regio’s duurzaam vooruithelpt.
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Voorbij het bnp

Het wordt steeds duidelijker dat het bruto nationaal product (bnp)
niet meer voldoet als indicator voor welvaart en als meetlat om beleid
aan te toetsen. Daarom wordt steeds vaker gewerkt met een breed
welvaartsbegrip, dat niet alleen economische productie omvat maar
ook andere aspecten die mensen van waarde vinden zoals gezondheid,
sociale verbondenheid en duurzaamheid. Welvaart in brede zin gaat
over de mogelijkheden om een leven te leiden dat mensen waarderen.
Dit brede welvaartsbegrip verbreed de blik van inkomen naar ‘kwaliteit
van leven’, naar het welzijn en welbevinden van mensen en hun directe
leefomgeving, en kent een veelheid van dimensies.
De Monitor Brede Welvaart van het CBS brengt dit ruimere
welvaartsbegrip voor heel Nederland in beeld. Maar het streven naar
brede welvaart kent ook een duidelijk regionale component. De regio
vormt voor veel mensen namelijk de maat van het dagelijkse bestaan.
En aangezien brede welvaart gaat over wat mensen van waarde vinden,
zijn regionale factoren zoals leefbaarheid, woonomgeving en sociale
contacten van groot belang. Wetenschap en (nationaal) beleid erkennen
dit, en pleiten ervoor de status en ontwikkeling van de brede welvaart
op regionaal niveau te bekijken, en ook op dat niveau specifiek beleid te
ontwikkelen. Daar komt bij dat veel van de maatschappelijke opgaven
die van invloed zijn op de ontwikkeling van de brede welvaart hun beslag
krijgen in de regio.

Regio’s aan zet

Is de regio traditioneel gezien het speelveld voor klassieke
verstedelijkingsvraagstukken, tegenwoordig vormt ze ook het evidente
schaalniveau voor agendering van urgente duurzaamheidsopgaven.
Denk aan de energietransitie, de omslag naar een circulaire economie
en klimaatadaptatie. Maar ook de arbeidsmarkt en de organisatie van
zorg en gezondheid manifesteren zich door de decentralisatie van (rijks)
beleid steeds vaker lokaal en regionaal. Aan deze opgaven wordt door
verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering komt in
belangrijke mate samen in de regio. Hier ontstaan de organisatorische
(k)raakvlakken, de overlap en de spanningsvelden, tussen de opgaven
onderling maar ook met de eigen regionale behoeften.
Hoewel dus steeds meer ogen gericht zijn op de regio, bestaat op
regionaal niveau geen eenduidige regisseur voor de genoemde opgaven.
Informele samenwerking van diverse partijen is vaak de praktijk, waarbij
effectiviteit, legitimiteit van besluitvorming en ‘schakelen tussen de
schalen’ een belangrijke rol spelen. Om in deze ingewikkelde context
impact te hebben en zicht te houden op het effect van beleid is een sterk
regionaal kennissysteem van samenwerkende overheden, marktpartijen,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een belangrijke
randvoorwaarde. Met de Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de
regio’ bundelen Tilburg University en kennisinstituut Het PON & Telos
hun krachten om daaraan bij te dragen.

Wetenschap en praktijk

De Academische Werkplaats is gericht op ontwikkeling én uitwisseling van kennis over
regionaal beleid en regionale opgaven vanuit een breed welvaartsperspectief. Belangrijkste
missie is het verbinden van wetenschap, beleid en praktijk. Het bij elkaar brengen van
deze werelden kan bijdragen aan kennis over het monitoren van de ontwikkeling van de
brede welvaart en het uitwerken van een samenhangend beleid dat de brede welvaart op
regionaal niveau verhoogt. Daarbij gaat het om het versterken van de regionale economie
in samenhang met het ontwikkelen van een gezonde en duurzame leefomgeving, maar
ook om het tegengaan van ontwikkelingen die brede welvaartsgroei belemmeren, zoals
sociale tweedeling en gebrek aan vertrouwen bij burgers.
Het versterken van de brede welvaart op regionaal niveau is een meervoudige opgave
en vraagt om een brede, multidisciplinaire aanpak, waarbij wetenschap, onderwijs,
beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld
samenwerken. In de Academische Werkplaats vindt onderzoek
daarom plaats via co-creatie: praktijkervaringen en problemen
in de regio zijn het uitgangspunt voor onderzoek en worden
onderzocht in een duurzaam verband tussen universiteit en
maatschappelijke partnerorganisaties. De Academische Werkplaats
richt zich op kennisontwikkeling die bruikbaar is voor de beleidsen bestuurspraktijk, maar ook kan leiden tot wetenschappelijke
publicaties.

Herijken en verrijken

De boogde diversiteit aan partners en wetenschappelijke disciplines
binnen de universiteit moet het mogelijk maken om langs verschillende
wegen naar de totstandkoming en implicaties van het brede
welvaartsbeleid op regionaal niveau te kijken: gedragsverandering vanuit
psychologische en economische invalshoeken, de ontwikkeling van
nieuwe governance-arrangementen met behulp van bestuurskundige
inzichten en de opzet van nieuwe monitoringsinstrumenten via
data science. Daarbij wordt samengewerkt op basis van volstrekte
gelijkwaardigheid met als doel een win-win situatie te realiseren. Alle
betrokken partijen investeren in, maar hebben ook voordeel van de
samenwerking in de Werkplaats.
Persoonlijke contacten op meerdere niveaus tussen de betrokken
organisaties zijn een belangrijke pijler van de Academische Werkplaats.
Science practitioners (professionals die deels werken in de deelnemende
instellingen en deels binnen de universiteit) spelen daarbij een centrale
rol. Voor de medewerkers van de participerende organisaties biedt de
Werkplaats zo de mogelijkheid om tot verdere persoonlijke ontwikkeling
te komen (leven lang leren). Voor de deelnemende organisaties biedt
het de mogelijkheid om invulling te geven aan een vernieuwend
HRM-beleid en tegelijkertijd te werken aan innovatieve oplossingen
voor de dagelijkse praktijk. Met de ervaringen en netwerken die de
praktijkonderzoekers opdoen kunnen ze vervolgens de eigen organisatie
herijken en verrijken.

Kennisuitwisseling en debat

De Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’ zal onderzoek initiëren,
thematische bijeenkomsten organiseren en kennisnetwerken faciliteren. Op regelmatige
basis worden de resultaten van de werkplaats gecommuniceerd en zullen er activiteiten
– symposia, kennissalons en debatten - plaatsvinden die voor een breder publiek van
bestuurders, beleidsmakers en professionals interessant zijn. Met de Academische
Werkplaats bundelen Tilburg University en Het PON & Telos hun netwerken, kennis en
expertise op het vlak van duurzaamheid, regionale ontwikkeling en kwaliteit van leven.
Het initiatief past in een bredere beweging waarin de universiteit naar buiten reikt, en
samen met partners in de regio kennis ontwikkelt voor de grote uitdagingen van deze tijd.
In de komende periode gaat de werkplaats van start met de eerste thema’s voor
kennisontwikkeling en –deling. Met de bril van brede welvaart wordt gekeken naar:
inclusieve energietransitie, duurzame logistiek en positieve gezondheid. Rond
deze thema’s wordt samengewerkt met partners in de regio. Denk aan gemeenten,
woningcorporaties, energiebedrijven, en meer. Voor elk van deze onderwerpen wordt een
werkgroep gevormd waarin wetenschappers uit diverse disciplines van Tilburg University
samenwerken met science practitioners van kernparticipanten in de werkplaats.
Participanten dragen zowel financieel als in-kind (inzet eigen personeel) bij aan de
werkplaats.

De Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de regio’ is een gezamenlijk initiatief
van Tilburg University en kennisinstituut Het PON & Telos. Organisatorisch is de
Academische Werkplaats ingebed in de Tilburg School of Economics and Managament
(TiSEM) van Tilburg University. De Werkplaats wordt geleid door een stuurgroep
onder voorzitterschap van drs. Pieter van Geel, voormalig milieustaatssecretaris en
zelfstandig consultant duurzaamheid. Namens de initiatiefnemende organisaties
treden Lex Meijdam (Tilburg University) en Joks Janssen (Het PON & Telos) op als
coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van
onderzoek en activiteiten die worden ondernomen.
Contactgegevens
www.hetpon-telos.nl
Joks Janssen | j.janssen@hetpon-telos.nl | 06 30 63 46 96
Lex Meijdam | a.c.meijdam@tilburguniversity.edu
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