
Instructie en voorbereiding 
voor de werksessie commissie EMS 16 juni 2021 

 
De werksessie heeft twee doelen en twee delen. 
• Dialoog over een aantal van de 22 economische thema’s (vervolg op sessie 2 juni) en de 

prioritering van thema’s als input voor opdracht PS -> GS 
• Uitspraken over rolopvatting van de provincie op gekozen thema’s voor economisch beleid  
 
Benodigde voorbereiding voorafgaand aan de sessie 
� Bekijk de resultaten van de eerste peiling 
� Per fractie kan maximaal 1 thema worden aangedragen voor de dialoog op 16 juni. 
� Kies strategisch welk thema u (voor uw fractie) wilt pitchen (het woord op wil voeren). Het hoeft 

zeker niet het voor uw fractie belangrijkste thema te zijn. Een keuze voor minder scorende 
thema’s om ze aan te prijzen; of juist hoog scorende thema’s om die omlaag te krijgen geeft een 
interessantere dialoog. Probeer verbinding te maken met de waarden en geef aan waarom u het 
pitcht. Wie weet  beïnvloedt u wel de mening van uw collega statenleden voor de volgende 
peiling. 

� Geef op het woordvoerdersformulier aan welk thema u wilt pitchen.  
� Lever het formulier 15 juni voor 13:00 uur aan bij de griffie. 
� Bereid uw korte pitch (schriftelijk) voor zodat u die paraat heeft tijdens de EMS sessie en deze in 

steekwoorden in Mentimeter kunt invullen. 
� Neem de presentatie sheets door met de informatie over 5 provinciale rollen 
� Bedenk (bespreek in uw fractie) welke rol keuze bij de thema’s past. De peiling zal alleen gaan 

over de “wortel en stok” en de combinatie van die twee. 
 
Handig om paraat te hebben tijdens de sessie:  
• Informatie over rollen – “wortel en stok” 
• Stukken 14 april; o.a. informatiepakket met feiten en cijfers bij de 22 thema’s 
• Scorelijst peiling 22 thema’s 
• Twee devices (denk aan iPad, smartphone, computer, laptop etc.) om op een scherm de 

commissie vergadering te volgen en op de ander de Mentimeter in te vullen. 
 
Programma/ opzet werksessie EMS 
• Opening door voorzitter 
• Ambtelijke introductie: 

o toelichting op werkwijze en programma 16 juni 
o Instructie voor peilingen en toelichting wat met de resultaten gedaan wordt 

• Dialoog over de aangedragen thema’s (50 tot 60 min) 
o Met gebruik van Mentimeter om dialoog te ondersteunen 
o Aan het eind van dialoog 2e peiling prioritering 22 thema’s. (peiling is open t/m 18-6) 

• Provinciale rollen (20 min) 
o Ambtelijke toelichting 
o 1e Peiling in Mentimeter over provinciale rollen “wortel en stok” 
o Weergave resultaten peiling rollen 

• Afronding werksessie met vooruitblik 


