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ONDERWERP Aandachtspunten IPO-Belevingsonderzoek PS-leden 

 

Inleiding 

In het voorjaar van 2014 heeft het IPO een belevingsonderzoek uitgevoerd onder statenleden. Het rapport dat, 

n.a.v. de enquête onder statenleden, is uitgebracht is voor het zomerreces aan de Utrechtse statenleden 

toegestuurd. Vanuit de griffie is met de opsteller een gesprek gevoerd. Hoewel de resultaten voor de provincie 

Utrecht niet representatief zijn (landelijke wel), zitten er toch voldoende opmerkelijke zaken in. Lang niet alle 

onderwerpen lenen zich voor bespreking in BEM (bv. arbeidsvoorwaarden verbonden aan het 

statenlidmaatschap; immers een landelijke zaak), echter hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan, waar 

de commissie BEM  input kan leveren, en waar mogelijk verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 

 

Aandachtspunten 

1. Met 16 uur in de week besteedt het Utrechtse PS-lid het minste tijd aan het statenlidmaatschap 

(gemiddeld 20 uur; hoogste 24 uur). Vergaderen we te weinig?, korte reistijd, relatief veel commissies 

t.o.v. het provinciale takenpakket? 

2. Iets minder dan de helft van de Utrechtse statenleden ervaart de werkdruk als hoog. Overigens ligt dit 

nog onder het gemiddelde (54%). Hierbij werd vanuit Utrecht aangegeven dat er relatief veel informatie 

per mail binnenkomt. Zijn er ideeën om de werkdruk te verminderen? 

3. U bent relatief minder tevreden over de ondersteuning vanuit de griffie dan veel andere provincies. 

Genoemde verbeterpunten zijn: meer proactief zijn en dossieropbouw. Zijn er meer punten? Wat 

verwacht u aan meer pro-activiteit? 

4. Landelijk geeft 60% aan dat de verwachtingen m.b.t. het statenlidmaatschap zijn uitgekomen. Voor 

Utrecht is dit 53%. Kan te maken hebben met verhouding coalitie/oppositie als invullers van de enquête, 

maar mogelijk ook ander oorzaken (rol PS, dualistische cultuur)? 

5. Met een score van 64% over het plezier in de aard van de vraagstukken, scoort Utrecht ruim onder het 

gemiddelde van 80%. Waar kan dat aan liggen? 

6. Plezierige samenwerking met de ambtelijke organisatie scoort voor Utrecht 53% versus landelijk 65%. 

Wat zijn verbeterpunten? 

7. Op de vraag naar hoe het statenlidmaatschap (nog) aantrekkelijker kan worden gemaakt, komen als 

antwoorden o.a.: meer contact met ambtenaren, versterken dualisme, meer bekendheid/media-

aandacht, meer interactie met maatschappelijke organisaties. Wordt dit breed herkend? 

 

Tot slot: uiteraard kunt u ook van mening zijn dat, omdat de resultaten voor Utrecht niet representatief zijn, we 

ook niets met bovengenoemde punten en inbreng kunnen doen. We kunnen het er vervolgens bij laten, dan wel 

een poging wagen om alsnog een representatiever beeld te verkrijgen (bv. middels een eigen Utrechtse enquête). 


