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Inleiding 

• Toelichting waarom deze beeldvorming
– Vervolg op Cie EMS 7-10 (introductie mw. Smelik en dhr. Appelman)
– Bestuurlijke vernieuwing: voorkantsturing/kaderstelling PS versterken
– In de praktijk van economie, nieuw economisch beleid nodig

• Vervolg: 3 en 17 feb oordeelsvorming en besluitvorming over proces

• Direct starten – leren door te doen - in deze sessie met interactief 
proces (mentimeter)



Ontwikkelingen samenleving -> bestuurlijke vernieuwing

Ambitie PS : betere voorkantsturing en een sterker kaderstellende rol
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Uitgangspunten

• Leren door te doen in de praktijk
• Voorgestelde proces ‘slechts een mogelijkheid’
• In samenspel met elkaar verder ontwikkelen
• Werkgroep bestuurlijke vernieuwing regisseert proces
• Commissie EMS gaat over de economische inhoud

Pilot: nieuw sociaal ruimtelijk economisch beleid

• In commissie verder kaderen van Brede welvaart indicatoren (BWI) en Sustainable 
development goals (SDG), met GS en ambtelijke organisatie (motie PS 24 juni 2020)

• Voorstel verlengen huidig economisch programma “Flevoland ecosysteem voor 
ondernemerschap” voor periode van vorming nieuw beleid.



Concept beleidsvormend proces met voorkantsturing
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Ontwikkelproces 
Bestuurlijke Vernieuwing & Vorming nieuw economisch beleid
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Beoogde resultaten eind 2021

Een nieuw (sociaal, ruimtelijk) economisch beleid
• Geënt op de BWI en SDG
• Gedragen door politiek en maatschappij

Een nieuw flexibel
beleidsvormend 

proces

• Met PS voorkantsturing op inhoud en 
relatie met samenleving

• Inclusief instrumenten en methoden

Ervaring met 
dit nieuwe proces

• De beoogde samenwerkingsrelatie en 
dialoog  binnen PS

• Idem tussen samenleving/ partners - PS - GS -
organisatie 



Dialoog over bestuurlijke vernieuwing

• Dialoog mogelijk op verschillende relaties

• Direct starten – leren door te doen
• Dialoog over het proces bestuurlijke vernieuwing
• In deze beeldvormende sessie met interactief proces: “digitale dialoog” 
• Met behulp van vragen in Mentimeter om het gesprek op gang te helpen.
• Hulpmiddel om de inbreng van alle deelnemers zichtbaar te maken en daarmee de dialoog 

te ondersteunen.
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Digitale dialoog met Mentimeter - hoe werkt het?
• Maak gebruik van mobiele telefoon (smartphone) of een ander device om de vragen te 

beantwoorden. Liefst niet hetzelfde apparaat waarop de commissie vergadering draait.
• De link en inlogcode om deel te nemen wordt in de whatsappgroep van de commissie EMS 

gedeeld.
• Klik op de link in het whatsapp bericht of ga in een browser naar www.menti.com en voer 

de code in.
• We stellen 4 vragen in Mentimeter. 
• De vragen en inbreng zijn ter ondersteuning van dialoog – mentimeter een hulpmiddel om 

de inbreng van alle aanwezigen zichtbaar te maken en zo bespreekbaar te maken. 
• Er zijn geen goede/foute antwoorden. 
• Het gaat om het voeren van de onderlinge dialoog, niet om fractie standpunten.
• De antwoorden worden door de presentator in het scherm gedeeld.
• Gebruik de antwoorden om elkaar te bevragen: Wat valt u op en waar zou u meer over 

willen weten?

http://www.menti.com/
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