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Wat staat er op de planning? 

• Wie zijn wij?
• Wie zijn jullie? 
• Monitoring
• … de functies van
• … voorbeelden van
• … consequenties voor het beleidsproces
• Wat, wie en waarom
• Vragen?



Wie zijn wij?

▪ Onderzoeksbureau in Tilburg

▪ Official Partner TU 

▪ We zijn gericht de langdurige verbinding tussen sociale, ecologische en 
economische doelen – hoe geven we als samenleving die verbinding het 
beste vorm?

▪ Onderzoek: een combinatie van data, feiten en cijfers én verhalen: we 
geven de cijfers een gezicht
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Wie zijn 
jullie?





Monitoring

• Veel gevraagd (beleids)instrument

• Vanuit een verscheidenheid aan wensen

• Ideeën verschillen

• Waar denken jullie aan als het gaat over monitoring? 
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Waar denk je 
aan bij een 
monitor? 



Verschillende monitoren

• Veel verschillende ideeën bij monitoring

• De ene monitor is de andere niet 

• Afhankelijk van situatie

• … en behoeften



info@hetpon-telos.nl
www.hetpon-telos.nl

Welke 
behoeften 
zijn er om te 
monitoren?



Behoeften 

• … verschillen

• En die moeten aansluiten op de functie van de monitor

• ‘De monitor’ is er dus niet; vraagt altijd (deels) om maatwerk

• A.d.h.v. onze verschillende monitors onderscheiden we grofweg twee 
‘hoofdgroepen’



Nationale monitor 

• ‘Thermometer’

• Generiek; 
gestandaardiseerd

• Hoofdlijnen

• Signalerend

• Informeren / agenderen

• Vanuit het PON & Telos



‘Duurzaamheidsbalans’

• Beleidsmonitor 

• Specifiek

• Doorgaans activerend; bijsturen; 
beleid aanpassen; 

• Meerdere gebruikers; 
procesinstrument

• Integrale informatievoorziening



‘Brede Basismonitor Noord-Holland’

• Een ‘mix’ 

• Beleidsspecifiek

• Integraal; verschillende gebruikers

• Maar toch op hoofdlijnen



Consequenties 

• Generiek vs. specifiek: 
• Vergelijken of niet? Eigen doelen?  

• Informatiebasis vs. signalerend
• Integraal instrument vs. 

signaleringsmiddel

• Agenderen vs. sturen
• Aandachtspunten aankaarten of 

beleid bijsturen

• Co-creatie vs. Eenzijdig
• Wie moet er mee doen? 



Belangrijk: handvatten 

• Waarom ga je monitoren?

• Wat ga je monitoren?

• Voor wie ga je monitoren?



VRAGEN? 



• Marijn van Asseldonk
• m.vanasseldonk@hetpon-telos.nl
• 06 82 49 62 05

• Floris de Jongh
• f.dejongh@hetpon-telos.nl
• 06 82 06 65 43
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