
 

Brede welvaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Vanuit de directie Algemeen Strategisch Advies werken we aan het concretiseren en integreren 

van brede welvaart in beleid, passend bij de verschillende IenW-beleidsdossiers. Het uiteindelijke 

doel is dat bij beslissingen in beleid en uitvoering afwegingen worden gemaakt op basis van brede 

welvaart. Een van de eerste stappen die we gezet hebben, is het werken aan een gedeeld beeld 

binnen IenW van wat we onder brede welvaart verstaan. Onze werkdefinitie volgt die van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek in hun Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development 

Goals: de kwaliteit van leven in het hier en nu (Nederland), elders in de wereld en voor latere 

generaties. Dit is vrij breed en daarom hebben we een Denkkader Brede Welvaart IenW opgesteld 

met 10 aspecten met sub-effecten die voor IenW relevant zijn: milieu, natuur, natuurlijke 

voorraden, sociale cohesie, veiligheid, materiële bestaanszekerheid, leefomgeving, klimaat, 

gezondheid en bereikbaarheid. 

De stageopdracht 

We werken met een plan van aanpak aan verschillende activiteiten, waar jouw stageopdracht aan 

bijdraagt. De duur van de stage is minimaal 4 en bij voorkeur 6 maanden, 32-40 uur per week. Je 

ontvangt een stagevergoeding van €652 per maand (bij 40 uur). Alle studieachtergronden zijn 

welkom, samen bekijken we welke opdracht bij jou past. Er zijn verschillende mogelijkheden, 

bijvoorbeeld: 

- Onderzoek naar de rol van financiële afwegingen op dit moment, waar dit brede welvaart 

in de weg staat en wat mogelijke aanknopingspunten zijn om brede welvaart verder te 

brengen 

- Onderzoek naar de verhouding tussen brede welvaart en economische groei (of andere 

economische concepten) 

- Onderzoek naar de samenhang (synergieën en afruilen) tussen verschillende aspecten van 

brede welvaart, bijvoorbeeld milieu en gezondheid 

- Casestudie uitdiepen naar hoe in het buitenland bredewelvaartsbeleid (wellbeing economy) 

is geïmplementeerd, welke lessen zij geleerd hebben en welke barrières er waren, om 

vervolgens te bekijken hoe wij hier van kunnen leren. Dit bouwt voort op een studie met 

cases uit Wales, Schotland, Frankrijk, Canada en Portugal dat begin in opdracht van ons is 

gedaan door het ZOE Institute for Future-fit Economies: International examples of a 

wellbeing approach in practice 

- Casestudie op regionaal niveau en hoe wij daar op nationaal niveau van kunnen leren en 

vice versa. Dit in aansluiting op het in oprichting zijnde Nationale Netwerk Brede Welvaart 

dat onderzoekers en beleidsmakers op regionaal en lokaal niveau verbindt en een schakel 

wil zijn tussen Rijk en regio. 

- Onderzoeken wat brede welvaart in de praktijk betekent voor een specifiek IenW-

beleidsterrein of casus daarbinnen (circulaire economie, OV, fietsen en wandelen, 

klimaatadaptatie, luchtvaart, scheepvaart, lucht-, bodem-, en waterkwaliteit, 

infrastructuur) 

- Mogelijk heb je zelf een idee dat aansluit bij onze werkzaamheden. Neem gerust contact 

op 

Over het Ministerie en de directie 

Het Ministerie van IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het 

ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW 

beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het 

realiseren van een circulaire economie. Meer informatie over de werkzaamheden van het 

ministerie is te vinden op de website. 

De directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) versterkt het strategisch vermogen van de 

organisatie, stimuleert, adviseert en daagt de beleidsverantwoordelijken uit. De 

beleidsdirectoraten-generaal zijn hoofdverantwoordelijk voor het beleid en de strategie-, kennis- 

en innovatieopgaven in hun beleidsdomein. De directie ASA ondersteunt de beleidsdirectoraten-

generaal met het bepalen van de strategische langetermijnvisie, en het bevorderen van de 
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samenhang met andere beleidsdossiers binnen IenW en daarbuiten. Daarnaast zorgt de directie 

ASA via structurele werkwijzen, bijeenkomsten en vernieuwende werkvormen voor samenhang en 

gezamenlijke programmering van kennis en innovatie. De directie ASA heeft als taak toe te zien op 

de integraliteit en consistentie van het (langetermijn)beleid van IenW. De directie ASA adviseert 

direct aan bestuursraad en bewindspersonen. 

Samenwerking met Our New Economy 

Our New Economy (ONE) wil de transitie naar een Duurzame Economie versnellen en onderzoek, 

onderwijs en praktijk rondom het thema Nieuwe Economie verbinden. Tijdens het proces levert 

ONE ondersteuning, bijvoorbeeld door een keer mee te denken en door middel van het 

verstrekken van toegang tot onze materialen. Daarnaast vragen we je om na je afstudeeropdracht 

een publicatie te schrijven die ONE helpt te verspreiden. Zo creëren we meer aandacht voor jouw 

onderzoeksresultaten en voor de Nieuwe Economie. Voor meer over Our New Economy zie 

www.ourneweconomy.nl. 

Aanmelden 

Mail je CV en motivatiebrief naar marloes.dignum@minienw.nl.  
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