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Onderwerp: Beëindiging samenwerking Berenschot in relatie tot onderzoek Topdutch
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de beëindiging van de samenwerking met onderzoeksbureau Berenschot
in relatie tot de uitvoering van de evaluatie van Topdutch.

Aanleiding
Eind 2019 hebben wijonderzoeksbureau Berenschot de opdracht gegeven om een evaluatie uit te
voeren met betrekking tot TopDutch. Doel van het onderzoek was aan te geven wat de campagne
heeft opgeleverd en daarnaast of en hoe een vervolg van de campagne er in de toekomst uit moet
komen te zien.

Communicatieadviesbureau lnitio heeft in opdracht van de provincies Drenthe, Friesland en
Groningen de brandingscampagne van TopDutch uitgevoerd. Op 16 januari hebben wij signalen
ontvangen dat de directeur van lnitio op een aantal momenten door Berenschot is gevraagd een
bijdrage te leveren aan hun leergangen. Uit navraag bij Berenschot bleken deze signalen te kloppen
Berenschot heeft geen aanleiding gezien ons hiervan in het voortraject op de hoogte te stellen.
Hierdoor konden we deze informatie niet meenemen in ons besluitvormingsproces.

Samenwerking Berenschot beëindigd
Wijzijn van mening dat Berenschot deze opdracht onafhankelijk en zorgvuldig kan uitvoeren. Wij
constateren tegelijkertijd dat de uitvoering van het onderzoek door Berenschot vragen met zich mee
brengt en een bepaalde beeldvorming geeft over de onafhankelijkheid. Dit met als mogelijk gevolg dat
bijvoorbaat kanttekeningen dan wel vraagtekens kunnen worden gezet bij de uitkomsten van het
onderzoek. Dat vinden wij onwenselijk.

ln gezamenlíjkheid hebben de drie colleges en Berenschot op 21 januari besloten de samenwerking
voor dit onderzoek te beëindigen. Wij gaan de komende periode op zoek naar een ander
onderzoeksbureau om dit onderzoek voor ons uit te voeren.

Afsluitend
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

voo

G n van Drenthe,


