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Memo

Aanleiding
In het presidium van 12 december 2016 heeft u kennis genomen van
het besluit van de werkgeverscommissie om de communicatiefunctie
van de griffie met een halve fte te verhogen. Eén van de gedachten
hierachter is dat meer aandacht voor de zichtbaarheid van Provinciale
Staten in het algemeen een bijdrage zal leveren aan de bij Provinciale
Staten levende wens meer in contact te treden met burgers. Burgers
goed informeren over waar PS over gaan en mee bezig zijn, is immers
de basis van goed contact met de burgers. In dit memo presenteert de
griffie u voorstellen ter verhoging van de algehele zichtbaarheid van
Provinciale Staten (PS).
Voorstel:
Het Presidium wordt voorgesteld om te besluiten:
 de zichtbaarheid te vergroten van Provinciale Staten;
 kennis te nemen van een aantal voorstellen dat hier invulling aan
geeft;
 in te stemmen met uitvoering van deze voorstellen door de
communicatieadviseur van de Statengriffie.
Oplossingsrichtingen
Zichtbaarheid van PS kan op veel verschillende manieren invulling
krijgen:
1. Door de Statenleden meer in stelling te brengen als gezicht van
Provinciale Staten/provincie in de media en via onze eigen
communicatiekanalen.
2. Door bewoners, bedrijven en instellingen te ontmoeten en
kennis te laten maken met het werk van PS. En daarbij ook de
rijke historie van een instituut als de provincie te laten zien. Dit
kan door mensen letterlijk uit te nodigen in huis. Maar ook door
bij hen op bezoek te gaan (de werkbezoeken van de
commissies).
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3. Door op de website en andere communicatiekanalen meer te
laten zien wat PS doet en de communicatiemiddelen van PS uit
te breiden.
In dit memo wordt onderscheid gemaakt tussen het verhogen van de
zichtbaarheid van de Statenleden (1) en van Provinciale Staten in zijn
geheel (2). Hierbij zijn verschillende voorbeelden toegevoegd ter
inspiratie.

Voorstellen
1. Statenleden in de media
De persoonlijke zichtbaarheid van de Statenleden gebeurt uiteraard al
via de communicatiekanalen van de politieke partijen. Vanuit de
Statengriffie kan echter de discussie in Provinciale Staten, de
verschillende standpunten en bijbehorende gezichten van Statenleden
wel meer zichtbaar gemaakt worden. Zij zijn immers de ambassadeurs
van de provincie.
Voorstel 1: Een duo-interview in de krant
Dit kan door middel van een
advertentie met steeds twee
Statenleden die voorstander en
tegenstander zijn van een actueel
onderwerp. Naar voorbeeld van de
gemeente Haarlem waar regelmatig
op de gemeentelijke pagina’s in de
huis-aan-huisbladen een
dubbelinterview staat rond een
actueel onderwerp met steeds twee
andere raadsleden (zie afbeelding
‘rubriek Raad en Daad’). De
advertentie plaatsen we bijvoorbeeld
voorafgaand aan een
commissievergadering in de
dagbladen.
Organisatie en kosten:
Communicatieadviseur interviewt de
statenleden en laat advertentie
opmaken door mediaproducties en
plaatsen in de dagbladen. Kosten
advertentie (1/4 pagina en uitgaande van 6 x per jaar en doordeweeks):
€ 3.234,15 (e xc l. BTW). Jaarlijkse kosten: € 19.404,90 (in 2017 gaat
het om drie advertenties, totale kosten: €9.702,45).
De kosten kunnen worden gedekt uit het budget Bestuurskracht en
burgerparticipatie. Dit budget bedraagt tot en met 2019 in totaal
€94.204,- (- het totaal voor deze Statenperiode).
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Voorstel 2. Statenleden in eigen media
Ook onze eigen communicatiemiddelen kunnen we inzetten om
aandacht te geven aan de rol van PS. Bijvoorbeeld door in Op Dreef
(intern personeelsblad) en het externe kwartaalblad van de provincie,
een Statenlid (elke keer een ander Statenlid) aan het woord te laten over
zijn of haar mooiste plek in Noord-Holland.
Organisatie en kosten: Communicatieadviseur PS maakt in
samenwerking met nieuwsredactie van de provincie de content voor
deze rubriek. Eventuele kosten die gemaakt worden vallen binnen het
budget van de nieuwsredactie (concerncommunicatie).

2. Zichtbaarheid Provinciale Staten (als instituut)

Voorstel 3: Regelmatig een facebookbericht over PS en haar historie.
De provincie, waaronder Provinciale Staten, heeft een rijke historie. Die
tradities en rituelen houden we levend door erover te vertellen. Met
altijd een link naar de huidige realiteit. Deze informatie leent zich goed
voor sociale media, met name facebook. Ook de Dag van de Democratie
in september is een mooie aanleiding om Provinciale Staten in de
schijnwerpers te zetten. Of bijvoorbeeld een bijzondere datum zoals 17
juni 1930, de dag dat Provinciale Staten van Noord-Holland voor het
eerst in het nieuwe provinciehuis vergaderden.
Organisatie en kosten: Communicatieadviseur maakt berichten voor
facebook. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Voorstel 4: Gast van de Staten
Door bewoners, bedrijven en anderen een kijkje in de keuken te geven
van de provincie geven we hen een beter beeld van wat Provinciale
Staten precies doen. Op dit moment organiseren we al de
scholierenbezoeken en het programma van de Nationale Jeugd Raad.
Daarnaast organiseert de provincie ook rondleidingen in Paviljoen
Welgelegen. Het voorstel is om deze activiteiten uit te breiden met het
programma Gast van de Staten.
Zo’n programma kan er als volgt uitzien: Voor aanvang van de
Statenvergadering worden de gasten met een lunch ontvangen door
twee Statenleden en krijgen zij een korte uitleg over hoe een
vergadering werkt en wat er op de agenda staat. De gasten kunnen
vervolgens vanaf de publieke tribune een deel van de vergadering
volgen. De twee Statenleden sluiten het programma na een uur af.
Een aantal provincies, zoals Groningen, Utrecht en Drenthe bieden dit
programma aan. Hun ervaringen variëren. De provincie Utrecht biedt
Gast van de Staten sinds oktober 2016 aan en heeft tot op heden weinig
aanmeldingen. In Drente daarentegen loopt het heel goed. Acht tot tien
keer per jaar ontvangen zij een groep van circa 20 personen.
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Organisatie en kosten: Dit vergt enige voorbereiding van de griffie.
Voorstel is om dit programma te starten na de zomer en door te laten
lopen tot de zomer van 2018. Het programma wordt aangeboden op de
dagen dat PS vergadert. Dat is in het najaar twee keer. De
communicatieadviseur maakt een persbericht. Per keer zijn twee
Statenleden gastheer of gastvrouw. Er zijn alleen kosten verbonden aan
de lunch en deze kunnen worden gedekt uit het budget catering PS.
Evaluatie vindt plaats na de zomer van 2018.

3. Meer nieuws PS
Voorstel 4. Meer nieuws op website en eigen twitteraccount
Daarnaast is er voldoende ruimte om op onze eigen website het eigen
karakter van PS meer te benadrukken. Door het plaatsen van
nieuwsberichten op de homepage van Provinciale Staten. Waaronder
elke maand een nieuwsbericht van de vergadering van Provinciale Staten
inclusief de besluiten (en amendementen en moties) die zijn genomen.
Op dit moment heeft PS geen eigen twitteraccount. Zij maakt
(sporadisch) gebruik van de twitteraccount van de provincie. Het
hebben van een eigen twitteraccount versterkt echter de mogelijkheden
van PS om zich meer te profileren. Het biedt ook de mogelijkheid om
een twitterfeed te plaatsen op de homepage van PS. In dit overzicht
kunnen we niet alleen een overzicht geven van de twitterberichten van
PS zelf maar van iedereen die twittert met #PSNH. In de bijlage enkele
voorbeelden van (onderdelen van) websites van andere provincies.
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Organisatie en kosten: Communicatieadviseur actualiseert in
samenwerking met nieuwsredactie de homepage van PS en maakt een
twitteraccount voor PS aan. Daarna plaatst de communicatieadviseur
nieuwsberichten en twittert hierover. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.

Samengevat
De voorgestelde activiteiten op een rijtje:
1. Zes keer per jaar (in 2017 drie keer) een duo-interview met
statenleden in de dagbladen.
2. Statenleden in kwartaalblad en/of Op Dreef met bv een rubriek
‘Mijn mooiste plek in Noord-Holland’.
3. Facebook berichten over historie van PS.
4. Het programma Gast van de Staten na zomer 2017 starten.
5. Meer nieuws op de website en een eigen twitteraccount.
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Bijlage: Voorbeelden van zichtbaarheid Provinciale Staten andere
provincies

Voorbeeld 1: PS Zuid-Holland met gezicht statenleden op
overzichtspagina, eigen twitteraccount en nieuws.

Voorbeeld 2: twitteraccount PS Utrecht
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Voorbeeld 3: Onder Staten Actueel publiceert PS Noord-Brabant haar
besluiten

Voorbeeld 4: Rubriek Uitgelicht op website PS Limburg
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