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Bespreekpunten: 

- Kennis te nemen van het voornemen van de Statengriffie om de doorontwikkeling van 
strategische advisering uit te werken in de herijking van haar visie. 

- Kennis te nemen van het stappenplan zoals in deze memo verwoord om te komen tot een 
herijkte visie op het Strategisch adviseren door de Statengriffie.  

- Kennis te nemen van het voornemen om Staten,- en burgerleden middels een enquête te 
bevragen op het onderwerp Strategische advisering door de Statengriffie. 

 
Aanleiding  
In voorbereiding op de nieuwe statenperiode bereidt de Statengriffie een herijking van haar 
Visiedocument  Statengriffie Flevoland (2018) voor. Een eerste gedachte over de herijkte visie op 
de Statengriffie bevat onder andere de volgende contouren: 

- Optimale positionering van Provinciale Staten 
- Contact en interactie met de Flevolandse samenleving 
- Plezier in de politiek 
- Toegankelijke informatie voor iedereen 
- Van inwerk,- naar doorwerkprogramma 

 
Strategische advisering door de Statengriffie is al één van de speerpunten in de huidige visie. 
Bijna aan het eind van deze statenperiode is het goed reflectie te plegen en te kijken waar voor de 
doorontwikkeling op kan worden ingezet. De doorontwikkeling heeft als doel om de positionering 
van Provinciale Staten verder te optimaliseren.  
 
Voor de doorontwikkeling worden de volgende stappen voorgesteld. 
 
Stappenplan 

a. Enquête Strategische advisering onder Staten,- en burgerleden 
Het begrip “Strategische advisering” kan op meerdere manier worden geïnterpreteerd en 
kent zowel aanbodgerichte als vraaggestuurde onderdelen. Om te bepalen wat het beeld is 
bij strategische advisering en waar het accent op moet liggen is het voorstel de 
statenleden te bevragen op hun ervaring en wensen.  
 
Daarbij wordt gekozen voor een vragenlijst. Vragen die zouden kunnen worden 
meegenomen zijn: 
- Wat houdt strategische advisering door de Statengriffie volgens u nu in? 
- Wat wilt u in de strategische advisering behouden? 
- Wat zou u anders willen in de strategische advisering? 
- Hoe ziet de ideale strategische advisering van de griffie aan u als Statenlid er uit? 
- In hoeverre verwacht u een vraag en/of aanbod gedreven strategische advisering? 
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b. Resultaten enquête duiden en reflecteren op strategische advisering door Statengriffie 
bijgestaan door Prof. Mr. Boogaard  
De input van de statenleden wordt meegenomen in een gesprek van griffie met de heer G. 
Boogaard,  Hoogleraar decentrale overheden die bereid is gevonden te reflecteren op dit  
onderwerp. De Statengriffie zal zelf ook reflecteren op de wijze waarop de strategisch 
adviseren in de afgelopen periode is ingevuld. Zij brengt in het gesprek eigen casuïstiek in 
en legt de ervaren dilemma’s op tafel.  

 
c. Briefadvies door Prof. Mr. Boogaard  

Aan de hand van het gesprek van de Statengriffie met de heer Boogaard stelt 
laatstgenoemde een briefadvies op wat door de Statengriffie gebruikt gaat worden als 
bouwsteen voor de geactualiseerde visie. Het seniorenconvent wordt nader geïnformeerd 
over het gegeven briefadvies.  
 

d. Strategische advisering als bouwsteen voor de herijkte visie van de Statengriffie 
De Statengriffie verwerkt het briefadvies in haar eigen visiedocument. 

 
 
 
 
 
 
 
 


