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Opzet bijeenkomst Cie EMS 02-06-2021

• Welkom

• Korte toelichting op het concept beleidsproces (5 min, zie sheets 3-6 )

• In subgroepen verdiepend gesprek over aangedragen thema’s (70 min, zie sheets xx )
• Thema 1
• Thema 2
• Thema 3

• Peiling mbv mentimeter welke thema’s in opdrachtformulering terug moeten komen

• Terugblik en afsluiting (5 min)



Concept beleidsvormend proces met voorkantsturing
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Tijdens de EMS – bijeenkomsten 3  en 24 maart heeft EMS:
• Een selectie gemaakt van de voor Flevoland relevante SDG’s, BWI’s en economische thema’s 

(technische keuze)
• De achterliggende bedoeling (WHY/ waarden) voor het economische beleid bepaald

Tussen de bijeenkomsten door:
• Ambtenaren de ruwe resultaten uitgewerkt naar geclusterde thema’s, een overzicht van gerelateerde 

waarden en thema’s en informatiepakketten op de thema’s
• Hebben EMS leden mbv de informatiepakketten en technische sessie zich kunnen verdiepen in de thema’s

Tijdens de EMS bijeenkomst 14 april hebben we:
• Met elkaar de betekenis van de clusterthema’s  en waarden verdiept door het bespreken van concrete 

voorbeelden uit de praktijk die aan meerdere thema’s raken
• Bepaalt op welke thema’s input samenleving/ experts gewenst is 
• Mbv mentimeter bepaalt welke input vanuit samenleving/ experts georganiseerd gaat worden

Sinds de bijeenkomst:
• Is een groepje van EMS leden en ambtenaren bezig met het organiseren van de gekozen input vanuit e 

samenleving en experts
• De bijeenkomsten zijn gepland op:

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
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Ter voorbereiding voor 2 juni vragen we EMS:
• In een eerste peiling aan te geven hoe belangrijk de thema’s voor Flevoland zijn en in welke mate de 

thema’s terug moeten komen in het nieuwe economisch beleid
• Op basis van de uitslag van die peiling te bepalen op welke thema’s zij dialoog willen voeren in EMS

Tijdens de EMS – bijeenkomst 2 juni gaan we:
• Na een korte inleiding de dialoog voeren over de aangebrachte thema’s zodat alle relevant geachte 

informatie op alle aangebrachte thema’s is gedeeld
• Met een tweede peiling bepalen welke thema’s in de concept opdrachtformulering worden opgenomen

Daarnaast:
• Worden de werkbezoeken en lezingen georganiseerd en kunnen PS leden daaraan deelnemen (concrete 

data worden z.s.m. met de griffie ingepland)
• Zijn de tussenresultaten via de bundel EMS door alle statenleden in te zien
• Kunnen statenleden reageren op inhoud (naar EMS) en proces (naar werkgroep)
• Economisch inhoudelijk reacties zullen transparant worden verwerkt
• Procesinhoudelijke reacties worden door de werkgroep verwerkt in het proces

Wat gaan we 2 juni?
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Tijdens de EMS – bijeenkomst 16 juni zullen we:
• Bepalen welke rol en taak van de provincie op de thema’s zou moeten vervullen (stimuleren/ reguleren/ 

lobby/ etc…) 
• Bepalen welke bredere kaders: financieel, tijdstermijn en samenhang tussen thema’s aan GS worden 

meegegeven.

In de zomer
• Ambtelijke verwerking van alle werksessie opbrengst tot een concept opdracht van PS aan GS

Augustus: versnelde beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming over de opdracht van PS aan GS.
• 25 augustus beeldvorming EMS
• 1 september oordeelsvorming EMS
• 15 september besluitvorming

Wat gaan we daarna doen?



Voorbereiding t.b.v. 2 juni

• 19 mei – oproep peiling

• 20/  21 mei – peiling via Mentimeter

• 27 mei – publicatie van uitslag van peiling 

• 1 juni voor 13:00 – doorgeven thema’s voor verdiepende dialoog in EMS (“aanvragen woord 
voeren” via formulier griffie)

• Voorbereiden van verdiepend gesprek op thema’s als gewenst



Instructie peiling mentimeter
Om te bepalen welke thema’s PS daadwerkelijk gaan meegeven aan GS voor het nieuwe economische beleid en welke weging aan die thema’s wordt gegeven doen we in een peiling. 

Daarin stellen we per thema (groene post-its) twee vragen:

1. Hoe belangrijk is dit thema volgens u voor Flevoland?

Aan de hand van deze vraag willen we de thema’s in volgorde van belang voor Flevoland ordenen. (een “prioritering” aanbrengen)

2. In welke mate vindt u dat dit thema terug moet komen in het nieuwe economisch beleid? 

Aan de hand van deze vraag willen we de thema’s voor de opdracht aan GS, om nieuw economisch beleid uit te werken, selecteren. 

De twee vragen lijken wellicht deels overlappend. Het kan zo zijn dat een specifiek thema bijvoorbeeld heel belangrijke gevonden wordt voor Flevoland, maar dat het voldoende wordt afgedekt 
door andere beleidsvelden van de provincie, of dat de provincie vanuit haar rol er weinig impact op kan hebben. Dan hoeft een thema niet in het economisch beleid opgenomen te worden. 
Vandaar dat we de beide vragen stellen.

We zullen deze peiling op 3 momenten doen:

1. Voorafgaand aan de bijeenkomst van 2 juni  (op 20 en 21 mei) – zodat de deelnemers aan de commissie EMS op basis van de uitslag van deze eerste peiling kunnen bepalen over welke 
thema’s zij met elkaar het gesprek aan willen gaan.

2. Aan het einde van de sessie in EMS op 2 juni – zodat we een indruk krijgen van de op dat moment actuele mening van de commissie EMS. Op basis hiervan kan een eerste concept opdracht 
aan GS geschreven worden.

3. Na afloop van de sessies met de samenleving en experts zodat ook de indrukken daaruit nog richting kunnen geven aan de definitieve opdracht van PS aan GS. De exacte datum voor deze 3e 
peiling zal nog in overleg met de griffie worden bepaald. De definitieve opdracht van PS aan GS zal door de commissie EMS met een statenvoorstel worden voorgelegd aan PS. Dit zal na de 
zomer in de (verkorte) BOB procedure in PS komen. 

We vragen u de vragen via Mentimeter te beantwoorden op 20 of 21 mei. De uitslag zullen we 27 mei verspreiden en dan kunt u tot dinsdag 1 juni 13.00 uur de gewenste gespreksthema’s 
doorgeven aan de griffie. Op basis daarvan maken we een verdeling voor de gesprekstijd tijdens de EMS sessie op 2 juni . 

Voor uw gemak hebben we in een apart document de 21 thema’s nogmaals op een rij gezet met de mogelijkheid om ze te scoren op de twee vragen. Zo is het makkelijke de eigen antwoorden op 
de vragen te bewaren



Voorbeeld uitslag peiling mentimeter Fictief voorbeeld. “zomaar” wat ingevuld in 
Mentimeter. Dient alleen ter illustratie



Dialoog tijden EMS bijeenkomst 2 juni

2 juni is er 70 min tijd om met elkaar in dialoog te gaan over de aangedragen 
thema’s. Breng die thema’s aan waarover je nog met collega’s van gedachten wil 
wisselen – om je eigen waardering  te bepalen of om de waardering van anderen te 
beïnvloeden.

Bij max 10 aangedragen thema’s verdelen we de tijd over de thema’s en gaan we 
plenair in gesprek.

Bij veel meer thema’s is er de mogelijkheid in twee parallelle sub groepen de 
dialoog voeren of om plenair te blijven en meerdere thema’s als “elevator pitch” 
(max 1 min) te doen.

Tijdens de bijeenkomst wordt de tijd goed bewaakt.



Voorbeeld verwerking naar overzicht van thema’s en waarden 

Na de sessie in EMS op 2 juni 
zullen we de uitslag van de  
tweede peiling verwerken in 
een grafisch overzicht om de 
herkenbaarheid en 
herleidbaarheid met de 
voorgaande sessies in dit 
proces te houden. 
Dan worden ook de relaties 
naar de waarden weer 
zichtbaar. 
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