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Regionale monitor brede welvaart Zuidoost Friesland 
Brede welvaart gaat over alles wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit 

te drukken in geld en economische groei, maar gaat ook over de kwaliteit van leven. 

Hier en nu, maar ook de effecten voor latere generaties of mensen elders in de wereld.  

Het FSP heeft in een uitgebreide rapportage in kaart gebracht wat de stand van zaken 

van Brede Welvaart is in Zuidoost Friesland. Het uitgangspunt is de Monitor Regionale 

Brede Welvaart van het CBS aangevuld met thema’s en indicatoren die van belang zijn 

voor de regio. Deze rapportage kan helpen de uitdagingen voor de regio te signaleren 

en agenderen. Het kan een afwegingskader bieden dat helpt om keuzes te maken op 

weg naar meer brede welvaart. 
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Plattelandsregio met lage welvaart en hoog welzijn 
Zuidoost Friesland is een plattelandsregio die lager scoort op materiële welvaart dan 

landelijk. Het inkomen en BBP is lager dan gemiddeld en inwoners zijn lager opgeleid. 

Daarentegen gaat het goed op het gebied van welzijn. Inwoners zijn gelukkiger dan 

landelijk, hebben minder stress en zijn minder eenzaam. Ook doen relatief meer 

inwoners in Zuidoost Friesland vrijwilligerswerk. Inwoners ervaren hun gezondheid 

als goed, maar er is wel meer overgewicht dan landelijk. Qua fysieke omgeving stijgen 

de woningprijzen sneller dan inkomens en zijn er zorgen over aantasting van het 

landschap. Net als de provincie Fryslân heeft de regio Zuidoost Friesland te maken met 

een veranderende bevolkingssamenstelling. Er komen minder kinderen en jongeren en 

er is sprake van vergrijzing. De vergrijzing in Zuidoost Friesland is hoger dan provinciaal. 
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https://www.fsp.nl/wp-content/uploads/2022/03/Tweede-Regionale-Monitor-Brede-Welvaart-Zuidoost-Fryslan.pdf


Uitdagingen voor de regio 
Zuidoost Friesland wil een regio zijn waar het goed 

leven en wonen is, met toekomstperspectief. Daarom 

hebben de vijf gemeenten, Provincie Fryslân en Wet-

terskip Fryslân een Regio Deal gesloten met het Rijk 

om de brede welvaart in de regio te bevorderen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen de komende 

jaren is het opvangen van de gevolgen van vergrij- 

zing en ontgroening. Deze veranderende bevol- 

kingssamenstelling heeft grote invloed  op de zorg, 

de regionale arbeidsmarkt, sociale samenhang en  

woningmarkt. Dit moet opgevangen  worden met 

minder inwoners in de werkzame beroepsbevolking. 

Ook het thema landschap en milieu vergt de komende 

tijd veel aandacht, zoals het versterken van de bio- 

diversiteit, het opwekken van duurzame energie, het 

behoud van het traditionele landschap en het aanpak- 

ken van de stikstofproblematiek. 

Bovenstaande uitdagingen vragen om een lange- 

termijnvisie en integrale aanpak. 

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?
Lees hier het uitgebreide rapport. 

Contactpersoon: Arlette Bickel, projectleider/onderzoeker, 

abickel@fsp.nl, 06-34 22 08 04.
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