
Aanpak selectie indicatoren 

Inspiratiesessie indicatoren  
voor statenleden 23 mei 2018 

15.30 – 16.30 uur 
statenzaal 



Proces 1e selectie indicatoren PS 

Doel:  
informeren en bespreken methode van inventarisatie en selectie  

 
1. Indicatoren: wat willen we bereiken? 
2. Wat is er tot nu toe gebeurd 

– Statenacademie, Commissie, Begeleidingscommissie 

3. Wat gaan we nu doen 
– Eerste selectie o.b.v. selectiecriteria  
– Voorbereiding door begeleidingscommissie 
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Proces 1e selectie indicatoren PS 

4. Hoe gaan we verder 
– Inventarisatie onderwerpen / indicatoren commissies 6 en 13 juni  
– Nadere uitwerking ambtelijk (juni/juli) 
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I. Onderwerpkeuze PB 2019 
 Belangrijk voor PS als geheel 
 Maatschappelijk relevant (ook voor burgers) 
 Aanmerkelijke omvang in financiën 
 Meer kwalitatief dan kwantitatief 
 Beleid in samenhang met uitvoering 
 
 
1. Maximaal twee onderwerpen per commissie 
2. Hoe meer van deze criteria gelden, des te relevanter het onderwerp 



II Indicatoren - voorwaarden 
Een indicator moet in ieder geval 
 aan een duidelijk doel gekoppeld zijn 
 een sterke relatie met dat doel hebben 
 houvast en meerwaarde bieden in controlerende en sturende rol 
 uitlegbaar, vergelijkbaar in tijd, realistisch uitvoerbaar 

 
 
 Ontwikkeling diverse inhoudelijke monitors separaat 

 
 
 
 



 
Provinciale bijdrage 

 

Kwalitatieve prestatie, zoals  
goede samenwerking 

Maatschappelijk effect/ opgave 
 

Op welk niveau 

6 

Provinciale Staten 

          GS  

        Ambtelijk input 

outcome 

output 

provinciale inspanning in  
middelen (geld en/of uren) 

input 



II Indicatoren - criteria 
Hoe meer van deze criteria gelden, des te relevanter de indicator 
 
 Meer kwalitatief dan kwantitatief 

 Denk ook aan alternatieven voor cijfers  
(burgerpanels, werkbezoek, rapporteurschap, presentaties deskundigen) 

 Bredere set indicatoren per onderwerp: 
 Beïnvloedbaar/niet beïnvloedbaar (combinatie prestatie en effect) 

 Indien relevant: vergelijking over meer jaren 
 Vergelijking met landelijke cijfers, streefwaarden 
 Absolute getallen (percentages als deze betekenisvol zijn) 
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