
inzicht in de 
maatschappij

Scherp en feitelijk inzicht in 
maat schappelijke vraag stukken 
is essentieel voor beslissingen 
en beleid. Wij dragen hier 
aan bij met hoogstaand en 
praktisch bruikbaar onder zoek 
voor onze opdrachtgevers. Wij 
mengen ons in het publieke 
debat door onze expertise 
in media, tijdschriften en 
opiniestukken uit de dragen.

Wij beantwoorden 
vragen van gemeenten, 
provincies, ministeries, 
overheids organisaties en 
bedrijven op basis van 
kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek. We zetten 
de uitkomsten van 
ons wetenschappelijk 
onderzoek om naar 
praktisch bruikbare 
antwoorden en heldere 
teksten.

Atlas Research biedt  
inzicht in de maatschappij 
door middel van onder
zoek en data analytics.



Wilt u meer informatie of bent u 
benieuwd wat wij voor u kunnen 

betekenen? Neem dan contact op 
met ons secretariaat of een van 

de onderzoekers.

Atlas Research onderzoekt complexe vragen binnen vier thema’s 
op het terrein van de stedelijke en regionale economie.

Woonklimaat & 
aantrekkings kracht
Wat zijn aantrekkelijke 
plekken voor mensen om 
zich te vestigen, en waarom? 
Wat zijn de sterke en zwakke 
punten van gemeenten en 
regio’s? Hoe verklaren deze 
kenmerken groei en krimp?

Sociaal domein & welzijn
Hoe verdeelt het Rijk 
middelen voor de bijstand 
over gemeenten? Wat 
bepaalt de kans op 
instroom uit de WW? En 
hoe verschilt dit tussen 
mensen met en zonder een 
migratieachtergrond?

Economie & arbeidsmarkt
Welke kansen bieden 
stedelijke regio’s aan hun 
bevolking? Welke sectoren in 
uw regio laten de grootste 
groei zien? En waarom 
presteert de ene regio beter 
dan de andere?

Kunst & cultuur
Hoe verhoudt het culturele 
aanbod in uw regio zich tot 
dat in vergelijkbare regio’s? 
Hoe groot is de deelname? 
En hoe verhouden de 
maatschappelijke kosten 
van kunst en cultuur zich tot 
de baten?
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