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Resultaten 1e peiling



Beste Statenleden,

Bijgaand vindt u de uitslag van de Mentimeter peiling over de economische thema’s. 
Met deze peiling krijgt u inzicht in de (spreiding van de) meningen van de staten over de thema’s. 

Per fractie kan maximaal 1 thema worden aangedragen voor de dialoog in de EMS sessie op 16 juni.
U kunt uw thema’s voor deze EMS bijeenkomst aandragen via het woordvoerdersformulier van de griffie. 
Thema’s aandragen kan tot uiterlijk 15 juni 13:00 uur.

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.

Als veel verschillende thema’s worden aangedragen zullen we de beschikbare tijd moeten verdelen. 



Noot vooraf/ leeswijzer:

Hieronder worden de woorden ‘stemmen, stem, stemmers’ gebruikt, bij gebrek aan geschikte woorden die zijn afgeleid van het woord ‘peiling’.

Op pagina 4 is in een tabel het overzicht van de uitkomst van de peiling weergegeven. Op pagina 5 en 6 is de uitslag van de 22 thema’s visueel weergegeven. Vanaf pagina 7 is de 
spreiding van stemmen per thema weergegeven. 

De vragen in de peiling zijn met een 5 punt score beantwoord. Er is in Mentimeter echter geen visuele weergave die goed overeenkomt met een 5 punt score. 
Hoe hoger in de grafiek, hoe meer de stemmers het thema in het economisch beleid willen opnemen. Hoe donkerder/meer naar rechts in de grafiek hoe belangrijker de stemmers 
dit thema voor Flevoland vinden. Zie het voorbeeld linksonder.

De kleur van en het cijfer in het bolletje corresponderen met de thema’s die ernaast zijn weergegeven. Een bolletje met een cijfer erin geeft het gemiddelde van alle stemmen op dat 
thema weer. Een ‘bolletje aan een lijn’ vertegenwoordigd een stem.

Mentimeter plaatst geen bolletjes over elkaar heen. Om alle bolletjes zichtbaar te houden spreidt Mentimeter de bolletjes die dezelfde stemwaarde hebben of qua gemiddelde 
uitslag erg dicht bij elkaar liggen. Mentimeter doet dit in sommige gevallen wat extreem. Hierdoor lijken sommige bolletjes buiten de grafiek te vallen, zoals in het voorbeeld 
rechtsonder. De bolletjes in het rode vakje vertegenwoordigen alle vier dezelfde waarde; score 5 van 5 voor beide vragen. 



Peiling 1 - EMS 2 juni economische thema's
Datum ingevuld tussen 2 juni en 5 juni
Peiling 1

Vragen
Respondenten 22 (sheet 1 thema 1-11), 20 (sheet 2 thema 12-22)

Thema's Belang voor Flevoland Opnemen in economisch beleid
sterk MKB 4,3 4,3
Gebalanceerde arbeidsmarkt 4,1 3,9
Inclusieve arbeidsmarkt 4 3,7
Kwaliteit van onderwijs 4,6 4,2
Toegang tot onderwijs 4,3 3,9
Mogelijkheid tot leven lang ontwikkelen 4,3 4
Voorbereiden op effecten klimaat verandering 4 3,6
Groei betaalbare duurzame energie opwekking 3,9 3,3
Uitstoot door bedrijven 3,6 3,4
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in brede zin) 4 3,8
Kwaliteit ondernemers omgeving 3,9 3,5
Kwaliteit leefomgeving 3,9 3,2
Goed wonen 4,1 3,2
Goede bereikbaarheid 4,2 3,8
Lokaal / regionaal geworteld MKB 3,7 3,7
Goede samenwerking publieke / private diensten 3,3 2,8
Voldoende en passende werkgelegenheid 4,3 4
Goede toegang tot kapitaal 3,2 3,1
Passende bedrijven dynamiek 3,5 3,2
Onderscheidend regionaal profiel 3,8 3,7
Renderende innovatie en kennisontwikkeling 4 4,1
Groei handel 3,2 3,1

Geef per thema aan hoe belangrijk u het vind voor Flevoland en in 
welke mate het in het economisch beleid moet komen
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