
Evaluatie 
‘Pilot Voorkantsturing’

EMS 11 mei 2022



Opzet evaluatie
• Gesprekken door ambtelijk 

kernteam met betrokkenen:
• fracties (SGP, PvdD, GL, D66, 

JA21, SP, CU, VVD, PvdA)
• werkgroep, 
• griffie, 
• portefeuillehouder 

bestuurlijke vernieuwing,
• ambtenaren economie

Onderwerpen:
• Beleidsinhoud

• resultaat, bouwstenen 
opdracht, kennis en informatie

• Beleidsproces
• dynamiek besluitvorming, 

tijdspad, werkvormen
• Leerproces

• nieuwe werkwijze, organisatie 
pilot



Evaluatierapport en aanbevelingen

• Zeer diverse input, veel bevindingen, 1 conclusie.
• Ga door met bewuste(re) voorkantsturing!

• Aanbevelingen als voeding voor dialoog

• Aanbevelingen aan alle betrokken groepen aangeboden
• Brief aan GS, Directeur, Griffier
• Behandeling in EMS – prioritering en keuze opvolging

• Vervolgens Statenvoorstel om opvolging te borgen



Bespreken aanbevelingen

• 3 hoofd thema’s:
• Kennisniveau
• Vervolg kaderstelling
• Wijze van werken binnen PS

• Korte dialoog per thema

• Samenvatting aanbevelingen op volgende sheets. Uitgeschreven 
aanbevelingen op hand-out (edocs 2948783)



Aanbevelingen - Kennisniveau
• Investeer in een gelijker en hoger informatieniveau binnen PS

• Investeer in goede basiskennis van PS over eigen rollen en rollen van de provincie. 

• Maak per traject expliciet welke kennis nodig is voor PS

• rollen van fracties, griffie en ambtelijke organisatie i.r.t. informatievoorziening

• Invullen uitwisseling met de samenleving



Aanbevelingen – Vervolg kaderstelling

• bepaal welke (typen) onderwerpen voor kaderstelling en op welk moment in de 
Staten/bestuursperiode

• Organiseer het volgende proces van kaderstelling goed. Wie doet procesbegeleiding?



Aanbevelingen – Wijze van werken 

• dialoog sessies met kleine groepjes met helder doel.

• Investeer in competenties en vaardigheden voor de dialoog en andersoortige 
werkvormen.

• Maak meedoen mogelijk.



Prioritering aanbevelingen

Mentimeter peiling 

Welke aanbevelingen prioriteit hebben en in welke mate de aanbeveling opvolging 
moet krijgen

- geen opvolging 

- opvolging wenselijk, nu geen prioriteit 

- opvolging noodzakelijk, nu mee aan de slag



Aanbevelingen – Opvolging

• Bepaal hoe de opvolging/ borging van de aanbevelingen het beste georganiseerd 
kan worden. 

• Bepaal of het eigenaarschap bij PS moet blijven liggen en opvolging via de griffie, 
de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing en/of ambtelijke ondersteuning moet 
plaatsvinden of dat GS gevraagd wordt om met voorstellen te komen om de 
opvolging te organiseren.



Opvolging aanbevelingen - keuze

Mentimeter peiling

Waar moet het eigenaarschap en de opvolging belegd worden? 

a) werkgroep bestuurlijke vernieuwing + aanvraag voor ambtelijke ondersteuning 
(maximaal eigenaarschap bij PS)

b) griffie met werkgroep bestuurlijke vernieuwing en EMS (eigenaarschap bij PS)

c) GS (minder eigenaarschap bij PS)
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