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Beste Statenleden, commissieleden en griffies, 

Landelijk en internationaal zijn de kaarten opnieuw geschud. De vreselijke 

beelden uit Oekraïne raken mij persoonlijk erg. Net als ieder van jullie ben ik 

hierdoor geschokt en ook op zoek naar de rol die we als middenbestuur kunnen 

spelen in de opvang en de gevolgen die onze inwoners raken. 

Dichtbij huis zijn door de gemeenteraadsverkiezingen de lokale politieke 

kaarten weer geschud. Voor een aantal Statenleden betekent de uitslag dat ze 

de overstap naar een gemeente gaan maken, van harte gefeliciteerd. Wij 

hopen uiteraard dat jullie daar, indien u geen Statenlid blijft, contact houden 

met de provincie en de Statenleden. 

 

Helaas voelden we ons genoodzaakt middels een brandbrief onze zorgen te 

uiten over onze samenwerking met het IPO. We vertrouwen erop dat de 

samenwerking in de toekomst verbetert, maar daar is nog wel wat voor 

nodig. Er zijn genoeg onderwerpen die ons samen verbinden en waarin we 

samen kunnen optrekken. Wij geloven dat we samen sterker staan en hierdoor 

het middenbestuur beter maken. 

 

Statenlidnu heeft weer activiteiten op programma staan. Zo gaan onze hoog 



 

gewaardeerde masterclasses weer door, staan er diverse webinars op de 

planning, vieren we ons 5-jarig bestaan en staat het leeromgeving nog voller 

met nieuwe modules dan het al stond. We hopen ook voor de zomer van de 

minister een besluit te horen over de verhoging van de vergoeding. We houden 

als Statenlidnu hierbij onze vinger aan de 

pols. 

 

Volg onze website, nieuwsbrief of 

LinkedIn/Twitter/Facebook/Instagram om op 

de hoogte te blijven! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rosalie Bedijn 

Penningmeester bestuur Statenlidnu 

 

 

 

Digitale masterclasses macht en tegenmacht in het 

provinciebestuur 

De digitale masterclass bestaat uit drie sessies, waarin naast uitleg juist 

ook ruimte is voor Statenleden om ervaringen, strategieën en inzichten uit 

te wisselen. Dergelijke interactie rondom een duidelijk omlijnd thema viel 

namelijk erg in de smaak bij Statenleden die de eerdere masterclasses 

volgden. De docenten zijn Harmen Binnema en Hans Vollaard, die eerder 

in 2020 en 2021 een aantal zeer gewaardeerde masterclasses verzorgden 

voor Statenleden in opdracht van Statenlidnu.  

Data masterclassreeks:  

- dinsdag 10 mei, 24 mei en 7 juni 19.30-21.30 uur of 

- maandag 12 september, 26 september en 10 oktober van 19.30-



 

21.30 uur. 

 

Meld je hier aan! 

 

 

 

 

Behoud ICT-apparatuur mogelijk onder voorwaarden 

Recent is bekend geworden dat het behoud van ICT-apparatuur na de 

ambtstermijn onder voorwaarden mogelijk is. Dit is gepubliceerd in een 

circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.Statenlidnu heeft zich daarvoor ingezet in het overleg 

rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers met het ministerie. 

Voor alle decentrale politieke ambtsdragers -waaronder Statenleden- geldt bij 

aftreden of ontslag dat de ICT-middelen die ter beschikking waren gesteld 

tijdens het ambt, overgenomen kunnen worden, mits op dat moment van 

aftreden of ontslag voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

1. Het overheidsorgaan is bereid het ICT-middel af te stoten. 

2. Het ICT-middel is door of namens het overheidsorgaan geschoond met 

speciale software (conform BIO). 

3. Betrokkene betaalt het overheidsorgaan de resterende waarde in het 

economische verkeer van het ICT-middel. 

Meer informatie?  

• Bekijk de circulaire. 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/AXJsCJ84KRCq3X67UVSxKz?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/T7W_CK8g7RC2zJXjuv4ogP?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


 

 

Leer effectief je takenlijst te 

gebruiken 

Statenlidnu heeft in samenwerking 

met Moeiteloos Werken diverse 

kennisclips opgenomen die de 

komende weken verspreid worden 

via de leeromgeving. 

 

Bekijk de nieuwste kennisclip over 

het effectief gebruiken van je 

takenlijst hier!  

 

Veranderende werkwijzen 

Statenleden: Utrecht 

“In de vorige bestuursperiode werd 

het BOB-model ingevoerd. Het plan 

was om dat voort te zetten in de 

nieuwe Statenperiode. Dat is deels 

gebeurd. We hebben er wel goede 

elementen uit gepikt. We willen in de 

beeldvormende fase meer naar 

buiten gaan en op locatie 

vergaderen." 

 

Lees meer over de Provinciale 

Staten van Utrecht hier!  

 

 

Kosteloos ontwikkeladvies en EVC-certificaat 

Statenleden die de ervaring uit hun statenwerk ook voor de arbeidsmarkt 

https://protect-de.mimecast.com/s/6lzWCLZj1RURyvGJCP46vM?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/sSyoCMZkK6UqMlwQUWuAdE?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


 

willen gebruiken, doen er verstandig aan om gebruik te maken van het 

aanbod van de landelijke subsidieregeling "NL leert door". Het is mogelijk 

om een ontwikkeladvies te krijgen en dat is kosteloos wanneer je lid bent 

van Statenlidnu.  

Het ontwikkeladvies is gericht op het ontdekken van de eigen talenten, 

ambities en wensen. Aan de hand van het ontwikkelplan kunnen 

vervolgstappen worden bepaald en er rolt een maatwerkadvies uit. Dat 

kan extra scholing of loopbaanbegeleiding inhouden of de verwerving van 

een zogeheten EVC-certificaat. De afkorting EVC staat voor Erkenning 

van eerder Verworven Competenties. Met zo’n certificaat wordt 

beoordeeld en erkend wat aanvragers geleerd hebben op school, in hun 

bestuurswerk en/of statenlidmaatschap. Een EVC kan worden gebruikt om 

te laten zien wat je als Statenlid hebt geleerd. 

"NL leert door" is een initiatief van de rijksoverheid en wordt uitgevoerd 

door diverse (private) organisaties. Statenlidnu en de Nederlandse 

Vereniging voor Raadsleden werken samen met het bureau HQ 

Werkmaatschappij in opdracht van Avansplus.  

Voor wie? 

Alle Statenleden en beëdigde commissieleden tussen de 18 jaar en de 

pensioengerechtigde leeftijd kunnen het ontwikkeladvies aanvragen. Dit is 

kosteloos wanneer je lid bent van Statenlidnu. Belangstellenden kunnen 

hun interesse doorgeven via dit formulier. Daarna zal contact worden 

opgenomen voor een intake.  

 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/UkpVCNOlKRF0DRO2Frn8ku?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


 

Kamerbrief weerbaar bestuur 

Brede media-aandacht was er 

voor de Tweede Kamerbrief van 

minister Hanke Bruins Slot van 8 

maart jl. waarin zij meldde dat het 

kabinet geld vrij maakt voor de 

weerbaarheid van lokale 

bestuurders, 

volksvertegenwoordigers en de 

ambtelijke organisatie. 

 

Ondersteuningsteam weerbaar 

bestuur 

Ook Statenleden die geconfronteerd 

worden met vraagstukken rondom 

de eigen veiligheid (intimidatie, 

bedreiging, agressie en geweld) 

kunnen terecht bij 

het ondersteuningsteam weerbaar 

bestuur. Wilt u weten wat u kunt 

doen wanneer u zich belaagd of 

bedreigd voelt? Heeft u een onveilig 

gevoel, maar bent u nog niet 

geconfronteerd met een concreet 

https://protect-de.mimecast.com/s/HNwiCOgmXRipzG76S5Itls?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/XIQ6CPjnK8CK8lj7iBLVAL?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/XIQ6CPjnK8CK8lj7iBLVAL?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


incident? Voelt u zich geïntimideerd? 

De factsheet over het 

ondersteuningsteam vindt u op onze 

website. 

https://www.statenlidnu.nl/dossiers-

1/aanzien-van-het-ambt   

Nieuw: de Zeeuwse norm 

In navolging van de provincie 

Flevoland heeft ook de provincie 

Zeeland een eigen norm met als 

doel de weerbaarheid en integriteit 

van de Zeeuwse overheid te 

versterken. De Zeeuwse norm 

weerbare overheid is een 

intentieverklaring van alle Zeeuwse 

gemeenten, het waterschap en de 

provincie over de bestuurlijke 

aanpak van ondermijning, integriteit 

en weerbaarheid die op 8 maart is 

ondertekend. Door samen te werken, 

hetzelfde beleid te voeren en dit op 

consequente wijze toe te passen, 

wordt het criminelen zo lastig 

mogelijk gemaakt en wordt het 

‘waterbedeffect’ belemmerd. Er 

wordt onder meer ingezet op 

bewustwording en het herkennen 

van signalen van ondermijning. 

 

Naast de bestuurlijke weerbaarheid 

https://protect-de.mimecast.com/s/PIftCQkoKRSkMx25SQsxC3?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com
https://protect-de.mimecast.com/s/PIftCQkoKRSkMx25SQsxC3?domain=statenlidnu.us15.list-manage.com


 

van de overheden, richt de norm zich 

op bewustwording in de 

samenleving. Ondernemers, 

inwoners en instellingen moeten zich 

bewuster worden van de 

ondermijningsrisico’s die zij lopen en 

hoe ze daarmee kunnen omgaan. 

 

 

 

Provincie Noord-Brabant ook collectief lid van Statenlidnu! 

Op 14 maart heeft het Presidium van Noord-Brabant besloten om 

gezamenlijk als Provinciale Staten lid te worden van Statenlidnu. Daarbij 

komt dat naast Statenleden ook commissieleden kunnen deelnemen aan 

de activiteiten die Statenlidnu georganiseerd. 

 

Inmiddels is 87% van alle Statenleden in Nederland lid van de 



 

Nederlandse Beroepsvereniging voor Statenleden. Statenlidnu 

heet Provincie Noord-Brabant van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Agenda  

• Dinsdag 10 mei, 24 mei en 7 juni Digitale Masterclass Macht & 

tegenmacht in het provinciebestuur reeks van 3 sessies 19.30-

21.30 uur 

• Donderdag 16 juni Wegwijs in de rol van toezichthouder 

• Maandag 12 september, 26 september en 10 oktober Digitale 

Masterclass Macht & tegenmacht in het provinciebestuur reeks van 

3 sessies 19.30-21.30 uur 
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