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Vijf gemeenten in Zuidoost Friesland (Heerenveen, Opsterland, Ooststelling-

werf, Smallingerland en Weststellingwerf, provincie Fryslân en Wetterskip 

Fryslân hebben met het Rijk een Regio Deal gesloten om de brede welvaart 

in de regio te verbeteren.  Achterliggend idee is om met een brede blik naar 

ontwikkeling en groei te kijken, en niet alleen in economische zin. Het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een regionale Monitor Brede Welvaart 

ontwikkeld. Deze bevat drie dimensies. De eerste dimensie, hier en nu, bevat 

8 thema’s die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven: welzijn, materiële 

welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en 

milieu. Het Fries Sociaal Planbureau heeft de cijfers uit deze CBS-monitor voor 

de regio Zuidoost Friesland op een rij gezet met een eerste duiding. De regio 

Zuidoost Friesland wordt hierbij steeds vergeleken met Nederland.

ZUIDOOST FRIESLAND VERGELEKEN MET NEDERLAND

BREDE WELVAART BETREFT DE KWALITEIT 

VAN LEVEN IN HET HIER EN NU EN DE MATE 

WAARIN DEZE TEN KOSTE GAAT VAN DIE 

VAN LATERE GENERATIES OF VAN DIE 

VAN MENSEN ELDERS IN DE WERELD.
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SOCIAAL HOGER, ECONOMISCH LAGER
Het algemene beeld van brede welvaart in Zuidoost Friesland is dat het in deze 

regio relatief goed gaat op sociale aspecten, zoals welzijn, tevredenheid met 

het leven, sociale samenhang en veiligheid. Op deze aspecten scoort de regio 

gunstiger dan het landelijk gemiddelde. Op de meer economische aspecten 

zoals inkomen, opleidingsniveau en bruto binnenlands product (bbp) per 

inwoner zijn de uitkomsten voor de regio Zuidoost Friesland lager dan landelijk. 

In eerder FSP-onderzoek is hetzelfde geconcludeerd voor de provincie Fryslân. 

Dit is bekend geworden als de ‘Friese paradox’. 

Brede welvaart Zuidoost  Friesland vergeleken met  Nederland
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https://dashboards.cbs.nl/rmbw/regionalemonitorbredewelvaart/


BREDE WELVAART OM GOED TE KUNNEN WONEN EN LEVEN
Zuidoost Friesland wil een regio zijn waar het goed leven en wonen is, met een goed 

toekomstperspectief. De eerste analyse en duiding van regionale monitor Zuidoost 

Friesland geeft een breed, integraal beeld van de ‘stand van zaken’ op dit moment in 

vergelijking met de rest van het land. Tussen de gemeenten zijn wel accentverschillen, 

na te lezen in het uitgebreide rapport. Deze monitor kan helpen de uitdagingen 

voor de regio te signaleren en op de agenda te zetten. Het kan een afwegingskader 

bieden dat helpt om keuzes te maken op weg naar meer brede welvaart. De regio 

is hiervoor een proeftuin in relatie tot de Regio Deal. Het FSP helpt de regio om de 

beleidsmaatregelen te koppelen aan brede welvaart. In de komende jaren zal het FSP 

de monitor doorontwikkelen. Met aanvullende cijfers wordt de regionale monitor 

verder passend gemaakt voor de regio.

RESULTATEN ZUIDOOST FRIESLAND
Inwoners van de regio Zuidoost Friesland zijn in vergelijking met heel Nederland tevredener 

met het leven, tevredener met de woonomgeving, ervaren een (goede) gezondheid en doen 

veel vrijwilligerswerk. Daarentegen ligt het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner en 

het besteedbaar inkomen lager dan landelijk. Ook zijn er minder hoogopgeleiden dan elders 

in het land. Op het thema gezondheid valt op dat inwoners van de regio Zuidoost Friesland 

vaker overgewicht hebben. Verder is er minder vertrouwen in instituties dan landelijk. Op het 

thema milieu zijn er geen grote verschillen met de landelijke situatie. Wel is er meer natuur- en 

bosgebied per inwoner dan gemiddeld in Nederland.

Fries Sociaal Planbureau 
Doelestraat 8a  
8911 DX  Leeuwarden
(058) 234 85 00
info@fsp.nl
www.fsp.nl

Het Fries Sociaal Planbureau wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân.

MEER WETEN OVER DIT ONDERZOEK?
Meer weten over brede welvaart in Zuidoost Friesland? Lees hier het uitgebreide rapport. 

Contactpersoon: Wilma de Vries, onderzoeker FSP, wdevries@fsp.nl
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https://www.fsp.nl/wp-content/uploads/2021/05/FSP2021-04-Regionale-Monitor-Brede-Welvaart-Zuidoost-Friesland.pdf
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