
DE SAMENWERKENDE OVERHEID
25 januari 2018 – Jaarbeurs Utrecht

Hoe organiseer je de nieuwe rol van de overheid? 



WIE ZIJN WIJ? 
Edo van der Zouwen Peter Kanne



WIE ZIJN JULLIE?



CENTRALE VRAAG

Hoe ziet de samenwerkende 

overheid er van binnen uit? 

En hoe kom je daar? 



PROGRAMMA
Opening
• Mireille Koomen: werkgeluk & zelfsturing 
• Provincie Zuid-Holland
• Provincie Drenthe

Pauze (14.20 – 14.35 uur)

• Gemeente Hollands Kroon
• Gemeente Nijkerk
• Brainstorm 
• Terugkoppeling & discussie

Borrel (16.45 uur …)



Een 
betrouwbare 

overheid



HOE WIL DE BURGER DE OVERHEID?
(1 = ONWENSELIJK, 3 = WENSELIJK, 5 = ESSENTIEEL)
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HOE ERVAART DE BURGER DE OVERHEID?
(1 = HELEMAAL NIET VAN TOEPASSING, 3 = ENIGSZINS, 5 = VOLLEDIG VAN TOEPASSING)
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Stelling: “De overheid moet veel 

minder hiërarchisch gaan werken”
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MIREILLE KOOMEN: 

ZELFSTURING VERGROOT WERKGELUK

Op weg naar een nieuw tijdperk van 

samenleven en organiseren

Mireille Koomen 
senior onderzoeker 
I&O Research



Organisatie

Burgers, 
Onder-
nemers

Medewer-
kers

Leveran-
ciers

Media

Politiek

de mondige, 
geëmancipeerde 
mens



STELLING:

Zelfsturing vergroot het geluk van 

medewerkers en burgers, mits 

zorgvuldig begeleid
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MEER ZELFSTURING = MEER WERKGELUK
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ZELFSTURING: DE PRAKTIJK

Geen leiding, geen staf

Van functies naar taken en rollen

Besluitvorming: geen consensus nodig

Beoordeling: door jezelf en je teamleden



Zelfsturing heeft in alle organisaties, 

van klein tot groot, net nieuw of al 

langer bestaand, overheid of 

bedrijfsleven, kans van slagen

Frederic Laloux
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STELLING: HET IS HEEL GOED MOGELIJK OM BIJ DE 

OVERHEID TE WERKEN MET ZELFSTURENDE TEAMS 
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ZELFSTURING: DE SLEUTEL

17

Kom los van je ego 

Status?

Erkenning?

Geld?  



Aandachtspunten
Bevlogenheid: energie
krijgen van, opgaan in het 
werk
Leiding: controle, bemoeien, 
autoritair, top-down, ego’s,
eigen belang voorop
Leiding: gebrek aan 
besluitvaardigheid, 
onduidelijke visie/strategie
Weinig invloed: niet gekend 
worden, niet mogen 
meedenken
Administratieve last:
regeldruk, papierwerk
Bureaucratie: veel 
vergaderen, stroperigheid, 
trage besluitvorming

Motivatoren werkgeluk

Inhoud: uitdaging

Inhoud: afwisseling

Inhoud: Iets zinvols 
bijdragen

Contact met anderen

Autonomie: zelf prioriteiten 
stellen, zelf invulling bepalen

Werksfeer; samenwerking, 
behulpzame collega’s, samen 
ergens voor gaan

Leiding: waardering geven, 
vertrouwen geven, gehoord 
voelen



Mensen zijn 
gemotiveerd

Mensen zijn te 
vertrouwen

Mensen zijn intelligent

19

Mensen zijn lui

Mensen zijn 
onbetrouwbaar

Mensen zijn dom

Oude aannames
(Theorie X)

Nieuwe aannames
(Theorie Y)

We oogsten wat we zaaien…



KENMERKEN VAN ZELFSTURING 
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KENMERKEN VAN ZELFSTURING 
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ZELFSTURING: MISVERSTANDEN

Er is geen structuur, 
management, leiding nodig

Iedereen is gelijk

Het gaat om empowerment

Het is nog in een 
experimenteel stadium

22

NIET WAAR

NIET WAAR

NIET WAAR

NIET WAAR



VRAGEN VOOR DE LEIDING

Wil je graag meer betrokkenheid, initiatief en 
ondernemerschap in je organisatie?

Volmondig ja op:

 Ik ben bereid hiervoor alle controle en hiërarchie los 
te laten

 Ik ben bereid te investeren in de noodzakelijke 
begeleiding

23



Dank voor jullie aandacht!

Mireille Koomen 
senior onderzoeker I&O Research
m.koomen@ioresearch.nl
06 30 416 716

mailto:m.koomen@ioresearch.nl


Zuid-Holland 
De samenwerkende provincie
Uitgestoken Hand om de nieuwe rol van de 
provincie waar te maken

Floor Vermeulen Edo van der Zouwen 



De Samenwerkende Provincie

Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
25 januari 2018, Jaarbeurs Utrecht



Vier vormen van overheidssturing

Overheid

Uitvoeren beleid

Ontwikkelen beleid

Samenleving

Presterende overheid            Samenwerkende overheid

Rechtmatige overheid            Responsieve overheid



Uitgestoken hand 2015



Voorbeeld: Slim Ruimtegebruik



Voorbeeld: RijnlandRoute 



Reputatieonderzoek provincie Zuid-Holland 2017 – Werkconferentie 25 januari 2018 31

Reputatieonderzoek

Wordt de provincie gezien als gewaardeerd partner om 
mee samen te werken en waarom?

Gemeentes

Maatschappelijke 
organisaties

Bedrijfsleven



Reputatieonderzoek provincie Zuid-Holland 2017 – Werkconferentie 25 januari 2018 32

Reputatieonderzoek PZH

Combinatie kwantitatief en kwalitatief

Hoe goed / slecht?
Ontwikkeling?

Het WAAROM 
van de scores?

Reputatiescore

Scores stellingen

Reputatiebegrippen

Toelichtingen op scores

Inzicht



Reputatieonderzoek provincie Zuid-Holland 2017 – Werkconferentie 25 januari 2018 33

Proces

• Cijfers
• Kwalitatief inzicht
• Advies

Onderzoek

• Workshops ambtenaren
• Ideeën
• Advies aan GS

Betekenis

• Workshop GS
• Input plan 2018-2019
• Actie

Plannen & Actie
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Reputatie flink verbeterd en grotendeels positief

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2017

Ik werk graag samen met de 
provincie Zuid-Holland

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens
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Reputatiebegrippen

Hoe zou u vanuit uw eigen ervaringen de reputatie van de provincie Zuid-
Holland omschrijven in maximaal 3 begrippen?

Begrip 1

Begrip 2

Begrip 3

Elk begrip: 

Hier typen aub

Hier typen aub

Hier typen aub

• positief of negatief?
• hoe belangrijk?
• toelichting
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Reputatiebegrippen gegroepeerd naar thema’s

Thema Aantal keer genoemd %  positief %  negatief
Verbindend 13 100% 0%

Ambitieus 11 100% 0%

Motiverend, bemoedigend 11 100% 0%

Innovatief 18 94% -6%

Deskundig & professioneel 32 94% -6%

Proactief, actief 15 93% -7%

Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen 72 89% -11%

Gedegen 25 88% -12%

Oplossingsgericht 16 88% -12%

Toegankelijkheid/bereikbaarheid 28 82% -18%

Luisteren 11 82% -18%

Betrouwbaarheid 30 70% -30%

Open 15 67% -33%

Betrokkenheid 29 50% -50%

Maatschappelijk betrokken 33 47% -53%

Flexibiliteit 15 33% -67%

Daadkracht 37 24% -76%

Progressief 18 22% -78%

Snelheid 21 14% -86%

Visie, weet rol 26 12% -88%

Gelijkwaardigheid 18 11% -89%

Eenduidig 16 7% -93%

Thema Aantal keer genoemd %  positief %  negatief
Innovatief 18 94% -6%

Eenduidig 16 7% -93%


Respons

				pilot		onderzoek		2014		2017		2014		2017

		aangeschreven		51		781		832		1075

		totale respons na verwijderen respondenten						239		338		29%		31%

		complete						160		201		19%		19%

		Heeft uw organisatie in het afgelopen jaar samengewerkt met de provincie Zuid-Holland, op welke manier dan ook? *

		Response		Count

		Ja		274

		Nee		53

		Weet niet		11

				338



Heeft uw organisatie in het afgelopen jaar samengewerkt met de provincie Zuid-Holland? [n=338]





Ja	Nee	Weet niet	274	53	11	





Groepen

		Categorie respondent																		Groep vanuit de provincie

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent												Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid												3		1.3				Valid		0		3		.6		1.3		1.3

				Adviesbureau		17		7.4		7.4		7.4		2		0.8						Adviesbureau's		2		.4		.8		2.1				17		7.423580786

				Cultureel		14		6.1		6.1		13.5				- 0						Kennis- en netwerkinstellingen		17		3.6		7.2		9.3				18		7.8602620087

				Kennis		18		7.9		7.9		21.4		17		7.2						Bedrijven		72		15.5		30.4		39.7				55		24.0174672489

				Marktpartij		55		24.0		24.0		45.4		72		30.4						Woningbouwcorporaties		3		.6		1.3		40.9				2		0.8733624454

				Overheid		72		31.4		31.4		76.9		97		40.9						Maatschappelijke- en koepelorganisaties		36		7.7		15.2		56.1				65		28.384279476

				Stichting etc.		51		22.3		22.3		99.1		43		18.1						Ministeries		10		2.1		4.2		60.3

				Wonen		2		.9		.9		100.0		3		1.3						Gemeenten		67		14.4		28.3		88.6				72		31.4410480349

				Total		229		100.0		100.0				237		100						Waterschappen		17		3.6		7.2		95.8

																						Samenwerkingsverbanden		7		1.5		3.0		98.7

																						PAL		3		.6		1.3		100.0

																						Total		237		50.9		100.0						229

																				Missing		System		229		49.1

																				Total				466		100.0





















































		Rol hergecodeerd																		Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *												2014

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent												Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Toezichthouder / regelgever		47		16.0		20.5		20.5		41						Valid		Toezichthouder		41		17.2		17.4		17.4

				Partner		108		36.9		47.2		67.7		72								Beleidsmaker		60		25.1		25.4		42.8

				Leverancier		31		10.6		13.5		81.2		45								Opdrachtgever		25		10.5		10.6		53.4

				Facilitator		31		10.6		13.5		94.8		60								Financier (oa subsidies)		20		8.4		8.5		61.9

				Anders, namelijk:		12		4.1		5.2		100.0		18								Samenwerkingspartner		72		30.1		30.5		92.4

				Total		229		78.2		100.0				236								Anders, namelijk:		18		7.5		7.6		100.0

																						Total		236		98.7		100.0

		Rol hergecodeerd																		Missing		System		3		1.3

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Total				239		100.0

		Valid		Toezichthouder / regelgever		47		16.0		20.5		20.5

				Partner		108		36.9		47.2		67.7

				Leverancier		31		10.6		13.5		81.2														2014.0		2017

				Facilitator		31		10.6		13.5		94.8												Toezichthouder / regelgever		47		41

				Anders, namelijk:		12		4.1		5.2		100.0												Partner		108		72

				Total		229		78.2		100.0														Leverancier		31		45

		Missing		System		64		21.8																Facilitator		31		60

		Total				293		100.0																Anders, namelijk:		12		18

																										229.0		236.0

		Conclusies: op basis van categorie (2017) en groep (2014) lijkt de samenstelling van de groep respondenten overeen te komen. Wat meer adviesbureaus en iets minder Overheid en Marktpartijen. Maar de verschillen zijn niet zodanig dat dit tot een geheel andere onderzoeksgroep leidt.

		Later eventuele verschillen tussen groepen checken of dit veel invloed kán hebben.



Categorie Respondent (vanuit provincie) [n=229]





Adviesbureau	Cultureel	Kennis	Marktpartij	Overheid	Stichting etc.	Wonen	17	14	18	55	72	51	2	



Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? [n=229]





Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier	Facilitator	Anders, namelijk:	47	108	31	31	12	





Groepen 2

						Categorie respondent

						Adviesbureau		Cultureel		Kennis		Marktpartij		Overheid		Stichting etc.		Wonen		Total

		Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u?		Toezichthouder / regelgever		4		1		0		14		21		7		0		47

				Partner		3		6		9		21		39		29		1		108

				Leverancier / opdrachtgever		10		2		3		11		2		3		0		31

				Facilitator		0		4		5		8		5		9		0		31

				Anders, namelijk:		0		1		1		1		5		3		1		12

				Total		17		14		18		55		72		51		2		229



Verdeling categorieën over de 4 rollen



Adviesbureau	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	4	3	10	0	Cultureel	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	1	6	2	4	Kennis	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	0	9	3	5	Marktpartij	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	14	21	11	8	Overheid	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	21	39	2	5	Stichting etc.	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	7	29	3	9	Wonen	Toezichthouder / regelgever	Partner	Leverancier / opdrachtgever	Facilitator	0	1	0	0	









Samenwerken



						Jaaronderzoek

						2014 [n=214]		2017 [n=228]

						Count		Count

		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		5		6

				Oneens		11		8

				Neutraal		70		39

				Eens		100		130

				Helemaal eens		28		45

				Total		214		228





						Jaaronderzoek

						2014 [n=214]		2017 [n=228]

						Column N %		Column N %

		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		2.3%		2.6%

				Oneens		5.1%		3.5%

				Neutraal		32.7%		17.1%

				Eens		46.7%		57.0%

				Helemaal eens		13.1%		19.7%

				Total		100.0%		100.0%



				HOE		Totaal

		Helemaal Eens		40		55		73%

		Eens		71		146		49%

		Check invloed van rol op eindresultaat

		Hieronder tabel is gemiddelde percentage van de rollen over beide onderzoeken														Hieronder de score per rol over beide jaren (Anders scoort lager, da's apart)

		Rol hergecodeerd																				Gemiddelde score als de onderzoeksgroepen gelijk verdeeld waren



						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent				2014		2017				2014		2017

		Valid		Toezichthouder / regelgever		78		18.9		18.9		18.9		Toezichthouder / regelgever		3.30		3.49				0.6247572816		0.6606073125

				Partner		166		40.3		40.3		59.2		Partner		3.72		4.04				1.5005021761		1.6265731751

				Leverancier		70		17.0		17.0		76.2		Leverancier		4.13		4.19				0.7013940752		0.7124960852

				Facilitator		73		17.7		17.7		93.9		Facilitator		3.43		3.80				0.6068567961		0.6733009709

				Anders, namelijk:		25		6.1		6.1		100.0		Anders, namelijk:		3.77		3.33				0.2287154593		0.2022653722

				Total		412		100.0		100.0												3.6622257882		3.8752429159



						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland

						Jaaronderzoek

						2014		2017

		Rol hergecodeerd		Toezichthouder / regelgever		3.30		3.49

				Partner		3.72		4.04

				Leverancier		4.13		4.19

				Facilitator		3.43		3.80

				Anders, namelijk:		3.77		3.33

				Total		3.68		3.88





						Jaaronderzoek

						2014						2017								2014		2017

		Rol hergecodeerd		Toezichthouder / regelgever		31		16.9%				47		20.5%				Toezichthouder / regelgever		3.30		3.49				0.5590163934		0.7161572052

				Partner		58		31.7%				108		47.2%				Partner		3.72		4.04				1.1803278689		1.903930131

				Leverancier		39		21.3%				31		13.5%				Leverancier		4.13		4.19				0.8797814208		0.5676855895

				Facilitator		42		23.0%				31		13.5%				Facilitator		3.43		3.80				0.7860655738		0.5144104803

				Anders, namelijk:		13		7.1%				12		5.2%				Anders, namelijk:		3.77		3.33				0.2677595628		0.1746724891

				Total		183		100.0%				229		100.0%												3.6729508197		3.8768558952				Je ziet dat het eindresultaat op een honderdste na hetzelfde is. Leuk!

		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland								3.68						3.88



		Check invloed van categorie op eindresultaat



						Jaaronderzoek										Meer adviesbureaus in 2017

						2014				2017						Minder overheid

						Count		Column N %		Count		Column N %										2014		2017

		Categorie respondent		Adviesbureau		2		1.1%		17		7.4%								Adviesbureau		3.50		4.18				0.0388888889		0.3100436681

				Cultureel		0		0.0%		14		6.1%								Cultureel				4.00				0		0.2445414847

				Kennis		13		7.2%		18		7.9%								Kennis		3.92		4.00				0.2833333333		0.3144104803

				Marktpartij		48		26.7%		55		24.0%								Marktpartij		4.08		4.05				1.0888888889		0.9737991266

				Overheid		79		43.9%		72		31.4%								Overheid		3.43		3.60				1.5055555556		1.1310043668

				Stichting etc.		36		20.0%		51		22.3%								Stichting etc.		3.68		3.90				0.7352941176		0.8689956332

				Wonen		2		1.1%		2		.9%								Wonen		2.00		4.00				0.0222222222		0.0349344978

																												3.6741830065		3.8777292576



						Jaaronderzoek

						2014		2017

						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland

						Mean		Mean

		Categorie respondent		Adviesbureau		3.50		4.18

				Cultureel				4.00

				Kennis		3.92		4.00

				Marktpartij		4.08		4.05

				Overheid		3.43		3.60

				Stichting etc.		3.68		3.90

				Wonen		2.00		4.00





						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland

						Count		Column N %						2014		2017				2014		2017

		Categorie respondent		Adviesbureau		19		4.6%				Adviesbureau		3.50		4.18				0.162591687		0.1940169711

				Cultureel		14		3.4%				Cultureel		3.8		4.00				0.1300733496		0.1369193154

				Kennis		31		7.6%				Kennis		3.92		4.00				0.2973481286		0.3031784841

				Marktpartij		103		25.2%				Marktpartij		4.08		4.05				1.0283211084		1.0210713492

				Overheid		151		36.9%				Overheid		3.43		3.60				1.2664727183		1.328069818

				Stichting etc.		87		21.3%				Stichting etc.		3.68		3.90				0.782036531		0.8300014382

				Wonen		4		1.0%				Wonen		2.00		4.00				0.0195599022		0.0391198044

						409		1												3.6864034252		3.8523771804

																				2014 zou iets lager uitkomen door het ontbreken van Cultureel in 2014 (er is geen score)

																				Als je een score gokt voor, dan komt het precies goed uit (ook als je een hogere of lagere score gokt)





Helemaal oneens	

2014 [n=214	]	2017 [n=228	]	2.336448598130841E-2	2.6315789473684213E-2	Oneens	

2014 [n=214	]	2017 [n=228	]	5.140186915887851E-2	3.5087719298245612E-2	Neutraal	

2014 [n=214	]	2017 [n=228	]	0.32710280373831779	0.17105263157894737	Eens	

2014 [n=214	]	2017 [n=228	]	0.46728971962616828	0.57017543859649122	Helemaal eens	

2014 [n=214	]	2017 [n=228	]	0.13084112149532712	0.19736842105263158	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland









Samenwerken toelichtingen

				Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Categorie		Categorie

		'De dijkgraaf kan het niet alleen', als het gaat om klimaatverandering. We moeten gebiedsgericht samenwerken aan maatwerk, passend binnen een overall kader en programma. Bovendien gaat het vaak om langjarige programma's, die stap voor stap hun doel bereiken, mits er duidelijke afspraken zijn, monitoring, een helder bestuurlijk en ambtelijk kader en duidelijke afspraken met private partners. Vgl. het BestuursAccoordWater over de (afval-) waterketen met een uitvoeringstijd van 10 jaar, gebaseerd op een feitenonderzoek uit 2010!		0		0		0		0		1		ERROR:#VALUE!

		Als ik bij de provincie (ambtelijk apparaat en bestuur) aanklop word ik geholpen.		0		0		0		0		1		0

		Betrouwbaar, geinteresseerd, actueel.		0		0		0		0		1		0

		BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als zakelijke dienstverlener aan gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, energie-, water- en telecombedrijven, bedrijven actief op het gebied van transport, logistiek en milieu, publiek-private samenwerking en DBFMO-investeringen is ook de Provincie Zuid-Holland van zeer groot belang voor BNG Bank.		0		0		0		0		1		ERROR:#VALUE!

		boeiende, belangrijke, responsieve provincie, waarmee we best wat belangen delen en/of win-win's kunnen realiseren		0		0		0		0		1		Overheid

		De afstemming verloopt zeer goed en de contactpersoon is goed bereikbaar.		0		0		0		0		1		Overheid

		de houding is professioneel, zakelijk en inspirerendkijken naar wat kan ipv naar de onmogelijkheden		0		0		0		0		1		0

		De Provincie draagt bij aan een gezond economisch klimaat en solide beheer van infrastructuur		0		0		0		0		1		Marktpartij

		De provincie is een betrouwbare partner		0		0		0		0		1		Marktpartij

		De provincie kan een goede rol vervullen bij regionale samenwerkingen en is nodig op het terrein van ruimtelijke ordening		0		0		0		0		1		ERROR:#N/A

		De Provincie staat open voor suggesties vanuit belangenorganisaties als de ANWB		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		De samenwerking met DCMR is constructief en professioneel.		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Deskundige en vriendelijke beleidsmedewerkers		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Duidelijk en fijne samenwerking		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Duidelijke afspraken binnen opdrachten en korte escalatielijnen.		0		0		0		0		1		0

		Eén van de overheidsorganenWij geloven in samenwerking tussen burgers/ondernemers en overheid.Dan bereiken we veel meer als we elkaars belangen en mogelijkheden (h)erkennen		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Er is sprake van een gelijkwaardige werkrelatie met een positieve grondhouding		0		0		0		0		1		0

		EZ (Margreet Verwaal en Aleida van den Akker) begrijpen wat er moet gebeuren om het bedrijfsleven te verenigingen. Zonder organisatiegraad zijn onderwerken als mobiliteit, integratie, duurzaamheid, energie etc etc kansloos. De dames begrijpen dit!		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Geen vervelende dingen meegemaakt		0		0		0		0		1		Marktpartij

		geode expertise, komen afspraken na		0		0		0		0		1		Marktpartij

		goede afspraken en goed overleg.		0		0		0		0		1		0

		Goede en pro-aktieve support van de provincie.Innovation Quarter idem zeer goede ondersteuning		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Goede ervaring		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Idem vorige antwoord		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Ik vind het contact zeer open en constructief.		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		ik was in het verleden misschien wel een voorstander van het opheffen van de provincie. ik vind het nu een bijzonder prettige partner die verbindingen legt en veel minder dan de gemeente een politieke rol speelt. meer van de lange termijn dus.		0		0		0		0		1		Wonen

		Inspirerende partner in Groene Cirkel		0		0		0		0		1		0

		komen hun afspraken na en denken mee		0		0		0		0		1		0

		kundige opdrachtgever met een prettige manier van werken		0		0		0		0		1		Adviesbureau

		Met hun boven het lokaal uitstijgende kijk op zaken levert de Provincie een belangrijke bijdrage aan de gemeentegrensoverstijgende kwaliteit van de woonomgeving.  Ik werk graag samen met de Provincie om ze daarin scherp te houden.		0		0		0		0		1		0

		Met samen werken kom je het verst.		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Omdat de pZH er altijd naar streeft, in het belang van haar belastingbetalers, tot een optimale dienstverlening te komen. Leveranciers worden in dit proces goed betrokken.		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Omdat goed samengewerkt wordt om gezamenlijke doelen te bereiken		0		0		0		0		1		Cultureel

		Omdat Janneke van Haver-Plas en Joost Vorst zulke vriendelijke en behulpzame mensen zijn en duidelijke doelen voor ogen hebben: samenwerken met ons		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Omdat wij geloven in het samenstel en samenspel van Rijk-Provincie-Gemeente.		0		0		0		0		1		Overheid

		open en eerlijke dienstbare opstelling		0		0		0		0		1		Cultureel

		Prettig in contact, ondernemers-minded, pragmatisch ingesteld, open voor vragen/opmerkingen		0		0		0		0		1		ERROR:#N/A

		Prettige contactpersonen en betrouwbare relatie.		0		0		0		0		1		ERROR:#N/A

		Prettige organisatie		0		0		0		0		1		Cultureel

		Prettige relaties met collega's, uitdagende vraagstukken, gelijkwaardigheid.		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Prima samenwerking en invulling van opdrachtgeverschap		0		0		0		0		1		Adviesbureau

		professionele en betrokken opdrachtgever.		0		0		0		0		1		Kennis

		professionele organisatie		0		0		0		0		1		Marktpartij

		Professionele personen.		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		Regionale opdrachtgever, opdrachten liggen op bekend gebied (betrokkenheid, achtergrondkennis).		0		0		0		0		1		0

		Samenwerking verloopt efficient, en PR ZH maakt gebruik van onze kennis.		0		0		0		0		1		0

		Tot nu hebben wij de ervaring dat 'de provincie' een constructieve partner is		0		0		0		0		1		0

		Van belang om onder repressief toezicht te blijven.		0		0		0		0		1		0

		Veel raakvlakken; een partij om goed en gemakkelijk mee samen te werken.		0		0		0		0		1		0

		We doen samen mooie projecten en dat gaat over het algemeen in goede samenwerking		0		0		0		0		1		0

		We hebben gemeenschappelijke doelen, het ligt dan voor de hand om samen te werken om ze te bereiken.		0		0		0		0		1		Stichting etc.

		we hebbenin de diverse projecten met vele verschillende opdrachtgevers binnen de provincie te maken. Over het algemeen is er sprake van een zeer prettige samenwerking		0		0		0		0		1		0

		Wij hebben als bedrijf een goede en fijne samenwerking met elkaar. Wij doen samen mooie projecten en onze bedrijfsmedewerkers werken graag met uw medewerkers samen		0		0		0		0		1		Adviesbureau

		wij hebben goed contact met de betreffende beleidsambtenaar		0		0		0		0		1		0

		Zeer efficient gebleken tijdens ons traject		0		0		0		0		1		Marktpartij

		actief		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Benaderbaar, betrokken.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Bereid tot samenwerking en leveren van menskracht		0		0		0		1		0		0

		bereidheid bij Cdk en Statenleden tot samenwerking; deskundigheid op de betreffende beleidsterreinen		0		0		0		1		0		0

		Bestuurder en ambtenaren staan open voor innovaties.Contractuele disputen worden op een harde, zakelijke manier behandeld maar altijd fair.		0		0		0		1		0		0

		betrouwbaar		0		0		0		1		0		Overheid

		Betrouwbaar in het leveren van kwaliteit. Bestuurlijke kunnen er wel eens tegengestelde standpunten zijn maar als partner mi betrouwbaar en op niveau een deskundige gesprekspartner.		0		0		0		1		0		Overheid

		betrouwbaar, bereid om inzet te leveren		0		0		0		1		0		Overheid

		betrouwbaar, sympathiek		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		betrouwbaar,wil meedenken en meedoen		0		0		0		1		0		Overheid

		Betrouwbare partner m.b.t. subsidies		0		0		0		1		0		0

		Betrouwbare partner met dezelfde doelstellingen		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Betrouwbare partner op het gebied van de glastuinbouw ontwikkeling in Zuid-Holland		0		0		0		1		0		0

		Betrouwbare partner. Positief over windenergie.		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Constructief		0		0		0		1		0		Overheid

		Constructieve opstelling, bereid signalen van buiten te vertalen naar interne actie tbv hele regio		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Contact bestaat voornamelijk rondom de toezichtsmomenten (begroting en jaarstukken). Daarbij is er sprake van een open contact en is de bereikbaarheid goed.		0		0		0		1		0		0

		Contacten verlopen plezierig		0		0		0		1		0		0

		de contacten zijn goed te leggen		0		0		0		1		0		Kennis

		De lijnen zijn over het algemeen kort		0		0		0		1		0		Overheid

		de opdrachten betreffen interessante vraagstukken, waarbij intensieve samenwerking belangrijk is; die samenwerking verloopt professioneel en plezierig		0		0		0		1		0		0

		De provincie heeft haar rol van  toezichthouder de laatste jaren steeds meer gewijzigd in die van een samenwerkingspartner met gemeenten om de regionale problematiek op te lossen		0		0		0		1		0		0

		De provincie is een betrouwbare en hulpvaardige partner		0		0		0		1		0		Overheid

		De provincie ondersteunt ons bij het uitvoeren van haar beleid, daarnaast krijgen we soms nog aanvullende projecten. Ze komt haar afspraken na en denkt mee.		0		0		0		1		0		Cultureel

		De Provincie Zuid Holland is toekomstgericht. Zij zien kansen, doen onderzoek naar nieuwe mogelijkheden, zijn open in de resultaten van het onderzoek en betrekken het bedrijfsleven actief in hun visievorming. Laatst genoemde waardeer ik - als ondernemer - enorm.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		De provincie Zuid-Holland stelt zich coöperatief op en draagt bij aan het  faciliteren van de randvoorwaarden. Mening en advies wordt door de provincie meegenomen in het beleid		0		0		0		1		0		Kennis

		De relatie is steeds constructief en gericht op wederzijds belang gebleken		0		0		0		1		0		Overheid

		De samenwerking verloopt in de regel soepel en er is meer dan vroeger bereidheid tot samenwerking en meer flexibiliteit.		0		0		0		1		0		0

		Deskundige medewerkers, positieve instelling		0		0		0		1		0		0

		Deskundigheid, ambitie		0		0		0		1		0		Cultureel

		Doorgaans een prettige samenwerking		0		0		0		1		0		Overheid

		Duidelijke kaders (subsidieprogramma) en betrouwbaar en toegankelijk aanspreekpunt		0		0		0		1		0		Cultureel

		Er is een meedenk klimaat ontwikkeld. Hierdoor is het geen gesprek met verantwoording afleggen, maar meer een inventariserend gesprek over ontwikkelingen die voor ons van belang zijn. Het overleg is met de drie waterbedrijven uit Zuid Holland en de Provincie.Heel positief is hoe wij, Dunea, met Provincie ZH het IB convenant over de infiltratie in de duinen hebben afgewikkeld. Ook loopt er nu een zeer zorgvuldig veranderingsproces op de wateronttrekkingsvergunningen		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Er was goed overleg mogelijk.		0		0		0		1		0		Cultureel

		Er werken professionele mensen in een aangename werkomgeving.		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Er wordt meegedacht naar oplossingen		0		0		0		1		0		0

		goed, constructief en professioneel contact		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Goede gesprekspartner		0		0		0		1		0		Overheid

		Goede klik		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Goede menselijke samenwerking		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Goede open contacten, zowel ambtelijk als bestuurlijk		0		0		0		1		0		Overheid

		Goede partner		0		0		0		1		0		0

		Hangt wel van de persoon en afdeling af. Met sommige heb ik stroeve gesprekken (wij-zij) en met andere positieve gesprekken over hoe we de gezamenlijk ambities kunnen realiseren.		0		0		0		1		0		Overheid

		Het is een goede gesprekspartner met verstand van zaken. Er is mijns inziens meer uit de samenwerking te halen waar de provincie een groei proces in doormaakt. De rol van de provincie wijzigt waar zij zelf deels nog zoekende in is.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		In mijn adviserende rol staan de medewerkers open voor samenwerking en nemen de bestuurders het advies serieus.		0		0		0		1		0		0

		Korte lijnen en heldere communicatie		0		0		0		1		0		0

		Medewerkers van de Provincie zijn coöperatief en open.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Medewerkers zijn in het algemeen professioneel en samenwerkingsgericht. Meer ruimte voor ondernemend gedrag en meer denken vanuit het belang van het gebied Zuid-Holland in plaats van de organisatie Zuid-Holland zou wel prettig zijn.		0		0		0		1		0		0

		Meedenkend apparaat		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Meedenkende, coöperatieve ambtenaren		0		0		0		1		0		Kennis

		men heeft oog voor de waarden van het platteland		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Omdat de houding van PZH sterk verbeterd is en er goede mensen werken.		0		0		0		1		0		Overheid

		Omdat de provincie Zuid-Holland nog een stukje van de financiering van de Zuid-Hollandse cultuur voor haar rekening neemt en ik dit belangrijk vind. Tevens is de provincie Zuid-Holland, zeker ambtelijk, laagdrempelig en goed benaderbaar. Voorts doen wij al 30 jaar zaken met de provincie Zuid-Holland. Vanzelfsprekend gaat een dergelijke lange periode altijd gepaard met ups and downs, maar over het algemeen is de provincie Zuid-Holland een betrouwbare partner gebleken met wie het prettig samenwerken is.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Open constructieve werkwijze.		0		0		0		1		0		Cultureel

		Oplossingsgerichte contacten		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		plezierige en kundige contactpersoon		0		0		0		1		0		0

		Prettig en enthousiast, betrokken		0		0		0		1		0		Cultureel

		prettige contacten; provincie die graag wat wil.		0		0		0		1		0		Kennis

		prettige en constructieve partner		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Prettige en open discussie. Gezamenlijke belangen over en weer		0		0		0		1		0		0

		prettige samenwerkingspartner met respect voor een ieders rol		0		0		0		1		0		0

		Prima persoonlijk  contact.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		proactief en denken mee		0		0		0		1		0		Kennis

		Professionele en degelijke aanpak.		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Provincie heeft oog voor onze belangen (ontwikkeling biotechnologie) en denkt mee.Persoonlijke contacten lopen soepel.		0		0		0		1		0		Marktpartij

		PZH is een deskundig en zorgvuldig opdrachtgever. heeft oog voor de organisatie die wij (willen) zijn		0		0		0		1		0		Overheid

		Relevant bestuursorgaan, betrokken medewerkers		0		0		0		1		0		0

		relevante en goed georganiseerde speler in ons domein		0		0		0		1		0		0

		uitwisseling medewerker'; open contact ambtelijk en bestuurlijk; ZH nodigt me met enige regelmaat uit om bijdrage te leveren aan bijeenkomsten		0		0		0		1		0		Overheid

		Vaarwegbeheerders zijn kundig en denken mee		0		0		0		1		0		Marktpartij

		We hebben een gezamelijk doel en PZH zoekt nadrukkelijk de samenwerking. We voelen ons een gelijkwaardige en erkende partner		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Als je ambities hebt om positief constructief bij te dragen aan het lokale ondernemersklimaat dan is het van extra waarde wanneer je je daarin op inhoud en qua proces gesteund weet door de provincie.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Als medeoverheid is samenwerking onvermiijdelijk en relevant		0		0		0		1		0		Overheid

		als overheidsorganisaties gezamenlijk beleid tot uitvoering brengen		0		0		0		1		0		0

		Als voormalig voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken vind ik het belangrijk om samen met de Provinciale Overheid te werken aan maatschappelijke cohesie in de Provincie Zuid-Holland.		0		0		0		1		0		0

		Ambities sluitne goed aan op ons bedrijf!Energie transitie / Ruimte / Transport over water		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Autoriteit en netwerk		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Belangrijk voor ons ecosysteem		0		0		0		1		0		Kennis

		Belangrijke partner in de regio. Gemeenschappelijke doelen		0		0		0		1		0		Overheid

		belangrijke partner voor gebiedsontwikkeling;brengen expertise en werkkracht in.Financiele middelen helpen ook		0		0		0		1		0		0

		Beleidsdoelen stemmen overeen.		0		0		0		1		0		0

		Bij PZH is veel kennis aanwezig en in toenemende mate een welwillende houding om via netwerksamenwerking doelen te bereiken.		0		0		0		1		0		Overheid

		brede kijk op regionaal-economische ontwikkelingen, breder dan gemeenten (in het algemeen) en met meer focus dan de nationale overheid		0		0		0		1		0		Kennis

		De belangen van ons en PZH vallen vaak samen		0		0		0		1		0		Marktpartij

		De natuurontwikkeling in ons gebied schept kansen voor boeren en bedrijven. De provincie is hierin voor ons een belangrijke samenwerkingspartner. In het traject zit veel energie, hetgeen mede op het conto van de provincie kan worden geschreven. Anderzijds - en dat wordt ale zeer moeizaam in de samenwerking gezien - blijft het van de kant van de provincie toegezegde en bijbehorend instrumentarium achter. Dat maakt dat wij niet tot de versnelling kunnen komen, die wij graag in het totale traject zouden willen aanbrengen. Maar wij blijven hoopvol dat het nog goed gaat komen!		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		De provincie heeft veel invloed op ons werk als energiebedrijf. Zij speelt zowel een voorwaarde scheppende als faciliterend rol. De Provincie stelt zich op sommige dossiers, zoals warmte, actief op.		0		0		0		1		0		0

		De provincie is voor de gemeente een belangrijke bestuurslaag.		0		0		0		1		0		0

		De provincie kan in het groen-recreatieve werkveld op strategisch niveau uitstijgen boven de individuele belangen van partijen en sturen op meer cohesie (regiefunctie).		0		0		0		1		0		Overheid

		De provincie ZH is verantwoordelijk voor het natuurbeleid in ZH en in die zin bepalend voor natuurprojecten en handhaven van beschermingsregelgeving. Om de doelstellingen van onze stichting te bereiken is samenwerken met de provincie een must. Daarbij is bij beleidsmedewerkers van de provincie kennis en betrokkenheid aanwezig waardoor samenwerking vaak goed uitwerkt.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		de samenwerking met de provincie is goed voor de publiek-private samenwerking in ZH, zorgt voor meer goede regie op voor het bedrijfsleven belangrijke onderwerpen en stimuleert de projectmatige aanpak van deze onderwerpen. Bestuurlijk is de antenne voor deze aanpak de afgelopen jaren groter geworden. Ambtelijk ook, maar in de organisatie kan het nog beter		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		dichtbij - interessante vragen		0		0		0		1		0		0

		Door samewerking kunnen we meer bereiken.		0		0		0		1		0		0

		Enerzijds noodzakelijk om benodigde vergunningen c.q. toestemmingen te verkrijgen anderzijds om de energie transitie gestalte te geven in het bijzonder de warmte rotonde ZH		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Er is een nauwe samenwerking met de ambtenaren.		0		0		0		1		0		0

		Het beleid is helder en consequent		0		0		0		1		0		0

		Het geeft voortschrijdend inzicht om zaken te kunnen bewerkstelligen.		0		0		0		1		0		ERROR:#N/A

		het is niet meer van deze tijd om individueel op te treden. samenwerking is geboden		0		0		0		1		0		0

		Het oppakken van items vanuit verschillende invalshoeken en belangen geeft een grote meer waarde mbt integraliteit		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		het provinciaal beleid op het gebied van biobased economy is belangrijk om initiatieven van de grond te krijgen.		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Het verschaft de nodige info voor het functioneren van de organisatie		0		0		0		1		0		0

		Ik vindt het ook een taak van de marktpartijen om de kloof proberen te dichten tussen de dagelijkse realiteit en de ver achterblijvende realiteitszin van de Provincie		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Ik werk graag samen met de  Provincie omdat de Provincie op een aantal dossiers een belangrijke stakeholder is.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		ik werk graag samen met personen in de provincie (ambtenaren, politici, mensen er om heen) om de toekomst vorm te geven		0		0		0		1		0		0

		ik zal wel moeten, anders kan ik beter stoppen		0		0		0		1		0		Marktpartij

		in het incidentele geval verliep de samenwerking prettig		0		0		0		1		0		0

		input vanuit de verschillende provincies is van belang, dus ook ZH.		0		0		0		1		0		0

		Kenniscentrum is mede geinitieerd en gefinancieerd vanuit de provincie. Beleid en uitvier wordt met Provincie afgestemd.		0		0		0		1		0		0

		Kunnen onze gebiedskennis, draagvlak met onze achterban en kennis op het gebied van milieu, natuur en landschap goed verbinden met (voorgenomen) provinciaal beleid. Samen kunnen wij meer bereiken voor de kwaliteit van de leefomgeving en waarden als natuur en landschap en het verduurzamen van de Zuid-Hollandse economie.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Ligging van de provincie binnen Nederland		0		0		0		1		0		0

		met subsidie van de provincie worden infrastructurele projecten eerder mogelijk gemaakt		0		0		0		1		0		0

		Omdat alleen door samenwerking doelen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water, bereikt kunnen worden tegen de laagst maatschappelijke kosten en waar mogelijk in nieuwe combinaties van functies zoals bv. in Kustwerk Katwijk.		0		0		0		1		0		0

		Omdat de Provincie soms nét dat beetje meer ruimte kan bieden dat de gemeente net niet haalt (of wil halen); en dan is rechtstreeks overleg belangrijk om de eigen planargumentatie beter en rechtstreeks over te kunnen brengen.		0		0		0		1		0		ERROR:#N/A

		Omdat het nu eenmaal ons bestuurlijk stelsel is met complementaire verantwoordelijkheden en taken.		0		0		0		1		0		Cultureel

		Omdat het van groot belang is dat de drie bestuurslagen in Nederland samen staan voor de inwoners.		0		0		0		1		0		0

		Omdat samenwerking met de provincie(s) belangrijk is om onze doelen te bereiken!Omdat hoewel moeizaam de samenwerking met de provincie ZH er uiteindelijk wel toe leid dat we onze resultaten kunnen boeken > bijvoorbaat in de KRW projecten Reeuwijk en Nieuwkoop.OP een aantal punten is wel verbetering mogelijk van de 'samenwerkingsattitude"		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Omdat wij  regelmatig vragen hebben  over het  gemeentelijk beleid van Schiedam en waar we met de gemeente niet uit kunnen komen . Het is daarom fijn dat  we met vragen  bij de Provincie terecht kunnen .		0		0		0		1		0		0

		Op strategische vraagstukken denkt de provincie mee		0		0		0		1		0		Overheid

		Over het algemeen is er veel begrip voor regio en stad. Wat ik echter mis is een actieve houding zoals in het verleden.		0		0		0		1		0		0

		Provincie heeft op voor mij relevante dossiers kennis en doorzettingsmacht om relevante partijen bij elkaar te brengen. Versterken van deze positie is mogelijk door nog meer verschillende partijen bij elkaar te brengen om daarmee gezamenlijk de maatschappelijke opgaven aan te pakken.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Provincie is bezig met een nieuw beleid op innovatie en duurzaamheid. Door meer ruimte te geven voor markconsultatie en EMVI inschrijvingen kunnen wij als marktpartij hierin ons steeds beter onderscheiden bij inschrijvingen.		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Provincie speelt een hoofdrol in ruimtelijk- en natuur beleid		0		0		0		1		0		0

		Provincie voegt kennis toe en overstijgend algemeen belang		0		0		0		1		0		0

		PZH financiële steun is waardevol voor de organisatie.		0		0		0		1		0		Cultureel

		PZH is een belangrijke partner		0		0		0		1		0		0

		PZH is een opdrachtgever met wie wij een langdurige samenwerkingsrelatie onderhouden.		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Samen bereiken we meer.		0		0		0		1		0		0

		samen zoeken naar oplossingen van een maatschappelijk vraagstuk. Transparant naar elkaar		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Samenwerking biedt voor beide partijen mogelijkheden om problemen op te lossen en/of kansen te verzilveren.		0		0		0		1		0		Overheid

		Samenwerking is een eerste vereiste om tot een hoogwaardig en effectief planologisch beleid te komen.		0		0		0		1		0		0

		sparringpartner, provincie als 'onafhankelijk' toetser, die voorkomt dat gemeenten en particulieren al te portemonnee-gedreven plannen maken.		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Twee redenen:1. Als opdrachtnemer werken we graag samen met de provincie vanuit een commercieel belang.2. Als gedreven professionals werken we graag samen met de provincie aan beter beleid met meer draagvlak om maatschappelijke doelen te realiseren.		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang.		0		0		0		1		0		0

		Van belang voor sector		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Vanuit de centrale positie in Zuid-Holland heeft PZH zicht op en inzicht in een heel aantal processen en ontwikkelingen waar wij als deel van dat geheel anders minder goed of makkelijk toegang toe zouden hebben. Daarnaast heeft PZH door te pogen gebiedsgericht te werken een "voorkant" weten te organiseren die een hele prettige en hoogwaardige toegang tot het huis levert.		0		0		0		1		0		ERROR:#VALUE!

		Vanuit gedeeld belang worden concrete projecten gerealiseerd.		0		0		0		1		0		0

		Vanwege het doel van de provincie om erfgoed te bewaren en te beheren. Dat strookt met de doelstelling van de Rijnlandse Molenstichting waarvan ik voorzitter ben.		0		0		0		1		0		0

		veel kennis bereidheid tot samenwerking is echter erg verschillend per afdeling en zelfs per persoon, maar het lukt via hoofden of hoger altijd om een goed gesprek te krijgen		0		0		0		1		0		Adviesbureau

		Voorafgaand overleg voorkomt een hoop gedoe achteraf.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		Vormgeven aan beoefenen van de roeisport op duurzame wijze		0		0		0		1		0		0

		We hebben elkaar nodig, samen geven we vorm aan een goed leefklimaat voor onze inwoners.		0		0		0		1		0		0

		we hebben op verschillende manieren een relatie en ontkomen niet aan samenwerking. Dat gaat toch het beste als je elkaar als samenwerkingspartner beschouwd en niet als tegenstander of vijand.		0		0		0		1		0		Stichting etc.

		We komen samen tot oplossingen en hebben begrip voor elkaars positie en processen. Niet 'helemaal eens' want interne processen bij PZH duren soms wel erg lang.		0		0		0		1		0		Overheid

		We moeten gezamenlijk een aantal problemen opppaken; hebben elkaar nodig.		0		0		0		1		0		0

		WE sterevn zelfde doel na en versterken elkaar		0		0		0		1		0		0

		Zij bieden mijn bedrijf de kans innovatieve producten middels een subsidie in de markt te zetten		0		0		0		1		0		Marktpartij

		Zuid-Holland heeft een netwerk en kennis dat noodzakelijk is voor het bedrijfsleven.		0		0		0		1		0		Marktpartij

		 deze conclusie voelt bij een neutrale beoordeling nogal stevig. maar het klopt dat ik niet heel veel enthousiasme voel bij de samenwerking, hoewel deze wel is verbeterd. ik vind het contact met PZH niet inspirerend, voelt als bureaucratisch en vaak defensief. het duurt ontzettend lang voordat er besluitvorming komt en dat haalt de energie uit trajecten en contact.		0		0		1		0		0		ERROR:#VALUE!

		Beperkt contact; loopt via DCMR		0		0		1		0		0		0

		dat zeg ik niet ik ben neutraal omdat de connecties altijd indirect zijn		0		0		1		0		0		Cultureel

		Dat zeg ik niet. Ik heb 'neutraal' ingevuld omdat wij in de praktijk met IPO samenwerken en niet met de provincie Zuid-Holland.		0		0		1		0		0		0

		De conclusie dat niet graag samengewerkt wordt met de provincie op basis van het antwoord 'neutraal', heb ik niet zo bedoeld. Tegenover de voordelen (specifieke kennis en ervaring) staan soms nadelen (restrictief beleid).		0		0		1		0		0		0

		De ervaring in onze gemeente leert dat de houding van de Provincie regelmatig nogal star is.Dat is niet fijn samenwerken.		0		0		1		0		0		0

		De provinciale overheid is voor ons een belangrijke autoriteit, zowel voor vergunning verlening als  wel inspectie  en handhaving		0		0		1		0		0		Marktpartij

		De provincie bestaat niet. Een directie waar ruimtelijke ordening onder valt  werkt anders dan een directie, waaronder water valt. Bovendien werken de verschillende directies niet goed samen!!		0		0		1		0		0		0

		de provincie maakt zich graag groter dan ze is, maar verder werken we gewoon professioneel samen.		0		0		1		0		0		0

		De provincie staat ver bij ons vandaan.		0		0		1		0		0		Kennis

		De samenwerking is tot nu toe zeer bescheiden geweest. Om die reden kan ik de samenwerking niet goed beoordelen en kies ik voor "neutraal"		0		0		1		0		0		0

		De sturende rol die PZH in de samenwerking soms neemt past niet bij de werkwijze van mijn organisatie		0		0		1		0		0		ERROR:#N/A

		Eigenlijk zou ik meer en beter willen samenwerken dan nu het geval is.		0		0		1		0		0		0

		Er is zelden contact (en dat vinden we wel best)		0		0		1		0		0		0

		Er wordt wel samengewerkt met de provincie vanuit het belang van de provincie. Ik zou graag samenwerken met de Provincie vanuit het belang van de burger en de journalistiek.		0		0		1		0		0		Cultureel

		goed contacten		0		0		1		0		0		ERROR:#N/A

		heb er geen last maar ook weinig gemak van		0		0		1		0		0		Overheid

		Het is het wettelijk kader dat de samenwerking bepaalt		0		0		1		0		0		0

		Het verschilt sterk per persoon en project, maar de provincie blijft een behoorlijk 'vage' instelling. Vaak bemoeit de provincie zich met allerlei zaken om vervolgens niet een duidelijk beleid of inzet te vertonen. Het blijft ook altijd de vraag waarom iets een 'provinciaal belang' is en waarom niet. Daar staat tegenover dat ik de personen die ik ken bij de provincie over het algemeen professioneel zijn en prettig om mee samen te werken.		0		0		1		0		0		ERROR:#VALUE!

		Ik ben hierin neutraal. Ik heb weinig met de provincie te maken.		0		0		1		0		0		0

		Ik ben neutraal		0		0		1		0		0		Marktpartij

		Ik ervaar zelden meerwaarde		0		0		1		0		0		Overheid

		Ik geef aan dat het mij om het even is om wel of niet met PZH samen te werken. Is het nodig...oké, is het niet nodig....ook oké.		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		Ik geef aan dat ik hier "neutraal"in sta. De suggestie hierboven dat dat geinterpreteerd moet worden als "niet graag samenwerken met" klopt niet. Ik ben van mening dat elke bestuurslaag een eigen rol heeft. Dat is een gegeven. Derhalve sta ik hier neutraal in.		0		0		1		0		0		ERROR:#VALUE!

		Ik heb "neutraal" ingevuld, dus niet zoals hier nu boven staat: "U werkt niet graag samen met de provincie [...] Kunt u aangeven waarom dit zo is?". Derhalve geen antwoord op de vraag.		0		0		1		0		0		0

		Ik heb in mijn werk samenwerking met de provincie nodig. Er is maar één provincie, dus keuze heb ik niet. De contacten gaan vaak goed, verlopen soms traag, kosten soms veel energie om inhoudelijk tot overeenstemming te komen en zijn zelden inspirerend. Grosso modo is de relatie goed.		0		0		1		0		0		ERROR:#VALUE!

		Ik heb neutraal aangegeven. Dat is wat anders dan "niet graag samen werken met de provincie".		0		0		1		0		0		0

		Ik heb neutraal ingevuld. We sturen ieder jaar de stukken op en krijgen een nette brief terug met de bevindingen van de provincie als toezichthouder. Ik weet niet hoe dat in andere provincies is, dus kan ik het niet 'relatief waarderen'.		0		0		1		0		0		Overheid

		Ik heb niet aangegeven dat ik niet graag samenwerk. juist wel, daarom zou ik graag meer resultaat zien		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		Inkoopbeleid en contractuele eisen overheid maken de markt steeds onaantrekkelijker		0		0		1		0		0		0

		Is heel ander type organisatie.  Je hebt met ambtelijk apparaat te maken en met twee politieke colleges.Afspraken met medewerkers moeten politiek weer geaccordeerd worden en als politiek iets wil moet men daar ambtelijk ook voor ingericht zijn.		0		0		1		0		0		0

		Kennisniveau van ambtenaren is soms te beperkt om een echt inhoudelijke discussie te voeren.		0		0		1		0		0		0

		Komen moeilijk afspraken na.		0		0		1		0		0		0

		Nee, ik ben neutraal.		0		0		1		0		0		Marktpartij

		neutraal		0		0		1		0		0		0

		Neutraal is mijn antwoord. Als het nodig is werken we samen		0		0		1		0		0		Marktpartij

		Neutraal is niet - niet. Ik heb vanuit mijn functie weinig interactie met de provincie en zie de provincie ook niet in contacten naar ons als grote it speler in haar regio het geen mij verbaasd.		0		0		1		0		0		0

		Neutraal omdat er sprake is van beperkte samenwerking		0		0		1		0		0		0

		Neutraal, op sommige terreinen gaat het goed soms minder, te grote bemoeizucht provincie. Op RO terrein zou provincie zich toch meer gaan terugtrekken. Lokaal wat lokaal kan. Bemoeizucht is met gedetailleerde bepalingen over kantoren en detailhandel alleen maar toegenomen. We hebben kantorenprogrammering met stadsprovincie opgesteld, vervolgens gaat provincie het weer helemaal over doen, dat is niet efficiënt geeft ergernis.		0		0		1		0		0		ERROR:#VALUE!

		Niet waar! Ik ben er neutraal over.		0		0		1		0		0		Overheid

		niet?de provincie is een gegeven, de bureaucratische orientatie ook.		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		Omdat er mooie voorbeelden van samenwerking zijn maar ook voorbeelden waarbij dat gezocht wordt maar ontbreekt. Dit ondanks de vele signalen. En dat doet samenwerken enig geweld aan.		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		onduidelijke lijnen		0		0		1		0		0		0

		Onvoldoende betrokkenheid en ontbreken van een gezicht naar lokale instituten zoals een ondernemingsvereniging. Ogenschijnlijk alleeen politiek en (electoraal) gedreven. Onder het mom van SAMEN werken		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		Onzin, ik gaf aan hierin neutraal te staan.		0		0		1		0		0		Overheid

		prettige mensen, maar soms wel log en juridisch dominant en ambtelijke organisatie is politiek over sensitief		0		0		1		0		0		ERROR:#N/A

		Projectleiding N209 verliep prima en professioneel. Maar in andere contacten heb ik vaak niet het gevoel dat we dezelfde belangen nastreven en er dus geen sprake is van samen.		0		0		1		0		0		0

		provincie is niet altijd flexibel en meedenkend, het vasthouden aan het eigen standpunt staat integrale oplossingen in de weg. Het principe van samenwerken is dat je ook geeft en niet alleen je eigen zin doordrijft		0		0		1		0		0		0

		Provincie wijkt vaak af van eerder gemaakte afspraken		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		Recente ervaring met financieel toezicht op de begroting. Eerder beleid wordt opeens ter discussie gesteld. Veranderen op het laatste moment de spelregels waardoor politieke onrust wordt veroorzaakt.		0		0		1		0		0		0

		Samenwerking ontwikkelt zich de laatste maanden ten positieve. Tegelijkertijd lopen prioriteiten, belangen, urgentie en slagkracht te vaak uiteen. Dat is jammer omdat beiden sterk gebaat zijn bij een zich optimaal ontwikkelende mainport.		0		0		1		0		0		Marktpartij

		Samenwerking op zich goed. Maar inhoudelijke kwaliteit en te ontwikkelen tempo lager dan gehoopt.		0		0		1		0		0		0

		Soms loopt de samenwerking goed en soms moeilijk doordat processen te lang duren en PZH onvoldoende duidelijk communiceert wat ze wel maar vooral ook niet doet of wil		0		0		1		0		0		0

		Te directief		0		0		1		0		0		Overheid

		Te grote bemoeienis		0		0		1		0		0		0

		Te veel overheidslagen aanwezig [Gemeente, Metropoolregio, Provincie, Rijk ......]		0		0		1		0		0		Marktpartij

		Te weinig direct contact om van echte samenwerking te spreken. Is vooral incidenteel.		0		0		1		0		0		Wonen

		U stelt dat neutraal gelijk staat aan 'niet graag'.Ik heb geen specifieke afkeer of voorkeur voor Zuid-Holland, maar uw conclusie bij deze vraag brengt me niet dichter bij 'graag'.		0		0		1		0		0		0

		Uw vraag is verkeerd: U stelt dat ik niet graag samenw erk met de provincie. Ik heb echter als antwoord aangegeven "neutraal" dat is wat anders		0		0		1		0		0		0

		vrij traag in besluitvorming en geen betrouwbaarheid op langere termijn		0		0		1		0		0		0

		Wij vinden dat er op het gebied van samenwerking meer en constructiever contact kan zijn. Meer partner en hulpvragend (samen optrekken) in te verwezenlijke doelstellingen.		0		0		1		0		0		Stichting etc.

		prettige mensen. kennis van zaken		0		0		1		0		0		ERROR:#N/A

		Bureaucratische werkwijze wordt nog wel eens als zeer knellend ervaren.		0		1		0		0		0		0

		De provincie is te vaak een hindermacht, die zeer bureaucratisch te werk gaat.		0		1		0		0		0		0

		De provincie vervult zijn rol veelal formalistisch en met weinig gevoel voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen.		0		1		0		0		0		0

		Een te abstracte kijk op de werkelijkheid. Te veel algemene regels in plaats van maatwerk.  Teveel onderzoek, te weinig contact met de werkelijkheid (burgers, ondernemers)		0		1		0		0		0		Marktpartij

		er is weinig sprake van samenwerken. de provincie legt op. er is weinig ruimte voor lokale wensen.		0		1		0		0		0		0

		Het is niet eenvoudig om tot goede afspraken te komen. Zelfs als er bestuurlijk commitment is, wordt er ambtelijk geprobeerd zaken anders te laten verlopen. Verder wordt er ambtelijk niet integraal naar dossiers gekeken.		0		1		0		0		0		Overheid

		Het zou GRAAG moeten zijn maar subsidies lijken 'met willekeur' verleend. De lobby is belangrijker dan de inhoud. Bureaucratie wurgend voor kunstenaars. Ontneemt je elke moed om nog initiatieven te nemen (maar dat zal ook wel de bedoeling zijn).		0		1		0		0		0		0

		Ik vond echt dat we heel hard ons best aan het doen waren en dat er alleen naar de cijfers werd gekeken en niet naar de inspanning die werd geleverd. Dat was echt jammer		0		1		0		0		0		Overheid

		ik zie de toegevoegde waarde niet of nauwelijks		0		1		0		0		0		0

		Je weet dat als je met de provincie iets te regelen hebt dat je daar -zonder overdrijven!- een jaar voor mag uittrekken. Je wordt aan het lijntje gehouden, van het kastje naar de muur gestuurd, je moet het altijd hogerop zoeken. Dat werkt niet prettig!		0		1		0		0		0		Overheid

		moeizame relatie bestuur - ambtenaren		0		1		0		0		0		0

		Onduidelijk in werkproces. Soms reuze enthousiast in overleg, maar ongelofelijk sterk intern gericht op de eigen organisatie. Onduidelijk en ouderwets in (onbewuste) rolopvatting van de provinciale overheid. Alsof de provincie zich nog steeds met van alles zou moeten bezighouden. Onduidelijk onderscheid naar de eigen kerntaken.		0		1		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		Provincie lijkt bestuurlijk in onmin te (willen) leven met grote steden. Ambtelijk verloopt samenwerking steeds beter, maar hangt de bestuurlijke onenigheid als zwaard van Damocles boven ons hoofd. Daarnaast kan de provincie ook meer uitstralen dat steden als Rotterdam en Den Haag ook in de provincie liggen en wat minder met de rug naar die steden toe staan en bijdragen leveren (beleidsmatig en financieel) aan zaken die in deze steden spelen		0		1		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		te weinig deskundigheid		0		1		0		0		0		0

		Wij staan momenteel diametraal tegenover de provincie Zuid-Holland wat betreft ons herindelingsdossier en wat betreft het door onze raad genomen besluit om in het kader van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te willen overstappen naar de provincie Utrecht. Dit verstoort de bestuurlijke verhoudingen met de provincie Zuid-Holland zodanig, dat er o.i. niet meer valt samen te werken met de provincie Zuid-Holland.		0		1		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		Afspraken worden niet nagekomen. Er wordt niet geluisterd. Steeds kloppen op dichte deur. Eigen belang weegt het zwaarst. Geen bestuur voor alle gemeenten.		1		0		0		0		0		Overheid

		Bij de provincie praat je niet over samenwerken omdat men zaken oplegt met een vooraf vastgestelde top-down benadering. Je zit met ze om tafel, ze lijken te luisteren maar doen er vervolgens niets mee, dus kan ik niet over samenwerking praten. Vervelend is dat wie betaalt, die bepaalt en daar zij de middelen beheren en mogen uitgeven aan de meest waanzinnige plannen en onderzoeken komen we (nog) niet verder dan een eenrichtings communicatie.		1		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		De provincie neemt haar verantwoordelijkheid niet bij het 2e deelstroomgebiedplan voor de KRW.Bij zwemwater zit de pzh in een oude toezichthoudende rol, in plaats van samenwerken en meer verantwoordelijk heden naar de waterschappenBIj chemische waterkwaliteit in glastuinbouwgebied (ver onder de norm, merendeel van de tuinders voldoet niet aan wet- en regelgeving (dus ook geen eerlijke concurrentie, Economisch na deel bij de koplopers)) doet de pzh niets: ze neemt niet haar verantwoordelijkheid, neemt geen initiatief, coordineert niet, kijkt bij duurzaamheid alleen naar energie en niet naar waterkwaliteit.		1		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		Het is een generalisering, maar ik zeg het toch: te vaak is de provincie een partij die obstructie pleegt, zaken nodeloos ongewikkeld maakt en traag opereert. "Remmer in de vaste dienst".		1		0		0		0		0		0

		Ik ervaar de provincie op meerdere terreinen als een hindermacht. Een club bij wie niet samenwerking of het belang van de provincie voorop staat maar haar eigen (machts)positie.		1		0		0		0		0		0

		Provincie 'zoekt (ambtelijk) werk'. Toegevoegde waarde van provincie is heel gering. PZH vertraagt eerder dan dat het bijdraagt aan oplossingen/versnellingen.		1		0		0		0		0		0

		Provincie heeft zich een veel te breed taakveld toegemeten en is bovendien niet betrouwbaar in het nakomen avn haar afspraken		1		0		0		0		0		0

		PZH werkt niet mee, maar tegen: vertraagt, traineert, komt terug op toezeggingen / afspraken / contracten etc. en 'verpakt' dit gedraai in leugens, rookgordijnen en kletsverhalen. Daarmee verwordt de communicatie tot eindeloos vliegen afvangen, WOB-procedures en andere tijdrovende flauwekul, waardoor het werkelijke onderwerp niet meer aan bod komt (wat natuurlijk precies de bedoeling is)		1		0		0		0		0		ERROR:#VALUE!

		Rigide, niet meedenkend, weinig inlevend, op te grote afstand, geen eenduidig geluid op verschillende beleidsterreinen. Denken in beperkingen ipv mogelijkheden, niet gericht op samenwerking, traditioneel hiërarchisch		1		0		0		0		0		Overheid

		wat betreft de RijnlandRoute: oncorrigeerbaarwat betreft Vlietland: onbetrouwbaar en leugenachtig		1		0		0		0		0		Stichting etc.

		Zijn provinciaal gericht en daardoor lokaal overschrijdend, vind ook dat dit rol moet zijn en daarin ook de rol over moet pakken van de lokale overheid.		1		0		0		0		0		Stichting etc.







Reputatiebegrip

		Gevoel



						Wat is uw gevoel bij begrip 1												Wat is uw gevoel bij begrip 2												Wat is uw gevoel bij begrip 3

						Negatief				Neutraal				Positief				Negatief				Neutraal				Positief				Negatief				Neutraal				Positief

						Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count

		Jaaronderzoek		2014		57.4%		58		45.5%		30		38.2%		94		44.6%		58		44.8%		26		41.2%		82		48.7%		56		36.5%		23		38.7%		63				490

				2017		42.6%		43		54.5%		36		61.8%		152		55.4%		72		55.2%		32		58.8%		117		51.3%		59		63.5%		40		61.3%		100

				Total		100.0%		101		100.0%		66		100.0%		246		100.0%		130		100.0%		58		100.0%		199		100.0%		115		100.0%		63		100.0%		163



						Wat is uw gevoel bij begrip 1												Wat is uw gevoel bij begrip 2												Wat is uw gevoel bij begrip 3

						Negatief				Neutraal				Positief				Negatief				Neutraal				Positief				Negatief				Neutraal				Positief

						Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count		Column N %		Count

		Jaaronderzoek		2014		57.4%		58		45.5%		30		38.2%		94

						44.6%		58		44.8%		26		41.2%		82

						48.7%		56		36.5%		23		38.7%		63

								172				79				239		490

								35%				16%				49%

																												1141		check

				2017		42.6%		43		54.5%		36		61.8%		152												1141

						55.4%		72		55.2%		32		58.8%		117

						51.3%		59		63.5%		40		61.3%		100

								174				108				369		651

								27%				17%				57%

				Negatief		Neutraal		Positief

		2014 [n=490]		35%		16%		49%				14%

		2017 [n=651]		27%		17%		57%				30%



		Daadwerkelijke gevoel

		Neutraal is hier gecorrigeerd indien mogelijk plus 1-2 foutjes in Negatief / Positief (iemand verkeerd geklikt oid)				Gecorrigeerd		Oorspronkelijk

		Negatief		219		34%		27%

		Neutraal		35		5%		17%

		Positief		394		61%		57%



				648		1





































		BELANG



						Hoe belangrijk is begrip 1										Hoe belangrijk is begrip 2										Hoe belangrijk is begrip 3

						Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk		Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk		Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk

						Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count

		Jaaronderzoek		2014		7		13		42		66		51		6		13		37		63		46		3		11		33		44		50

				2017		2		17		47		84		78		2		8		61		76		71		5		11		51		74		57

				Total		9		30		89		150		129		8		21		98		139		117		8		22		84		118		107



						Hoe belangrijk is begrip 1										Hoe belangrijk is begrip 2										Hoe belangrijk is begrip 3

						Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk		Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk		Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk

						Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count

		Jaaronderzoek		2014		7		13		42		66		51

						6		13		37		63		46

						3		11		33		44		50

						16		37		112		173		147		485







				2017		2		17		47		84		78

						2		8		61		76		71

						5		11		51		74		57

						9		36		159		234		206		644

						Zeer onbelangrijk		Onbelangrijk		Neutraal		Belangrijk		Zeer belangrijk

				2014 [n=485]		3%		8%		23%		36%		30%

				2017 [n=644]		1%		6%		25%		36%		32%

		BELANG versus Gevoel



						Jaaronderzoek

						2014																		2017

						Wat is uw gevoel bij begrip 1						Wat is uw gevoel bij begrip 2						Wat is uw gevoel bij begrip 3						Wat is uw gevoel bij begrip 1						Wat is uw gevoel bij begrip 2						Wat is uw gevoel bij begrip 3

						Negatief		Neutraal		Positief		Negatief		Neutraal		Positief		Negatief		Neutraal		Positief		Negatief		Neutraal		Positief		Negatief		Neutraal		Positief		Negatief		Neutraal		Positief

						Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count

		Hoe belangrijk is begrip 1		Zeer onbelangrijk		3		3		1		3		2		2		5		1		1		1		1		0		0		0		2		1		0		1

				Onbelangrijk		7		5		1		6		2		3		4		4		1		3		11		3		6		2		8		4		4		8

				Neutraal		15		13		14		17		10		9		14		4		9		15		14		18		19		13		11		11		10		19

				Belangrijk		17		6		43		18		7		38		18		9		26		11		5		68		27		10		44		21		14		36

				Zeer belangrijk		15		3		33		14		5		29		15		4		26		12		5		61		19		7		50		22		12		35

		Hoe belangrijk is begrip 2		Zeer onbelangrijk		1		1		4		1		5		0		4		2		0		0		1		1		2		0		0		0		1		1

				Onbelangrijk		7		2		4		6		5		2		4		3		4		2		3		3		4		2		2		2		2		2

				Neutraal		11		9		17		12		8		17		16		6		8		13		13		35		18		21		22		18		9		28

				Belangrijk		20		8		35		26		5		32		17		7		30		13		7		56		23		6		47		17		16		34

				Zeer belangrijk		17		4		25		13		3		30		15		4		21		13		10		48		24		3		44		22		12		34

		Hoe belangrijk is begrip 3		Zeer onbelangrijk		1		1		1		2		1		0		1		2		0		3		0		2		3		0		2		3		2		0

				Onbelangrijk		5		1		5		1		4		6		3		7		1		3		3		5		5		0		6		5		5		1

				Neutraal		10		8		15		17		5		11		13		10		10		11		10		30		16		14		21		11		17		23

				Belangrijk		10		6		28		13		6		25		20		2		22		10		11		53		20		13		41		17		12		45

				Zeer belangrijk		17		6		27		14		6		30		19		1		30		14		8		35		23		2		32		23		4		30



				Zeer onbelangrijk		3		3		1		7												1		1		0				644

				Onbelangrijk		7		5		1		13												3		11		3

				Neutraal		15		13		14		42												15		14		18

				Belangrijk		17		6		43		66												11		5		68

				Zeer belangrijk		15		3		33		51												12		5		61

				179		1		5		0														2		0		0

						6		5		2														4		2		2

						12		8		17														18		21		22

						26		5		32														23		6		47

						13		3		30														24		3		44

						1		2		0														3		2		0

						3		7		1														5		5		1

						13		10		10														11		17		23

						20		2		22														17		12		45

						19		1		30														23		4		30

																								Negatief		Neutraal		Positief										Negatief		Neutraal		Positief

				Zeer onbelangrijk		5		10		1		16		485								Zeer onbelangrijk		6		3		0		9		644				Onbelangrijk		18		21		6		45

				Onbelangrijk		16		17		4		37										Onbelangrijk		12		18		6		36						Neutraal		44		52		63		159

				Neutraal		40		31		41		112										Neutraal		44		52		63		159						Belangrijk		110		35		295		440

				Belangrijk		63		13		97		173										Belangrijk		51		23		160		234														644

				Zeer belangrijk		47		7		93		147										Zeer belangrijk		59		12		135		206

						171		78		236														172		108		364										Negatief		Neutraal		Positief

						Negatief		Neutraal		Positief														Negatief [n=172]		Neutraal [n=108]		Positief [n=364]								Onbelangrijk		40%		47%		13%

				Zeer onbelangrijk		31%		63%		6%		1										Zeer onbelangrijk		67%		33%		0%		1						Neutraal		28%		33%		40%

				Onbelangrijk		43%		46%		11%		1										Onbelangrijk		33%		50%		17%		1						Belangrijk		25%		8%		67%

				Neutraal		36%		28%		37%		1										Neutraal		28%		33%		40%		1

				Belangrijk		36%		8%		56%		1										Belangrijk		22%		10%		68%		1

				Zeer belangrijk		32%		5%		63%		1										Zeer belangrijk		29%		6%		66%		1

						2		1		2



						Jaaronderzoek

						2014		2017

						Count		Count

		Hoe belangrijk is begrip 1		Zeer onbelangrijk		7		2

				Onbelangrijk		13		16

				Neutraal		42		46

				Belangrijk		66		84

				Zeer belangrijk		51		78

		Hoe belangrijk is begrip 2		Zeer onbelangrijk		6		2

				Onbelangrijk		13		8

				Neutraal		37		60

				Belangrijk		63		76

				Zeer belangrijk		46		71

		Hoe belangrijk is begrip 3		Zeer onbelangrijk		3		5

				Onbelangrijk		11		11

				Neutraal		33		51

				Belangrijk		44		74

				Zeer belangrijk		50		57

						485		641







Negatief	

2014 [n=490	]	2017 [n=651	]	0.3510204081632653	0.26728110599078342	Neutraal	

2014 [n=490	]	2017 [n=651	]	0.16122448979591836	0.16589861751152074	Positief	

2014 [n=490	]	2017 [n=651	]	0.48775510204081635	0.56682027649769584	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip?













Zeer onbelangrijk	

2014 [n=485	]	2017 [n=644	]	3.2989690721649485E-2	1.3975155279503106E-2	Onbelangrijk	

2014 [n=485	]	2017 [n=	644	]	7.628865979381444E-2	5.5900621118012424E-2	Neutraal	

2014 [n=485	]	2017 [n=644	]	0.2309278350515464	0.24689440993788819	Belangrijk	

2014 [n=485	]	2017 [n=644	]	0.35670103092783506	0.36335403726708076	Zeer belangrijk	

2014 [n=485	]	2017 [n=644	]	0.30309278350515462	0.31987577639751552	

Hoe belangrijk is dit reputatiebegrip voor u?













Negatief [n=172	]	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	0.66666666666666663	0.33333333333333331	0.27672955974842767	0.21794871794871795	0.28640776699029125	Neutraal [n=108	]	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	0.33333333333333331	0.5	0.32704402515723269	9.8290598290598288E-2	5.8252427184466021E-2	Positief [n=364	]	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	0	0.16666666666666666	0.39622641509433965	0.68376068376068377	0.65533980582524276	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip? (2017)













Negatief	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	0.3125	0.43243243243243246	0.35714285714285715	0.36416184971098264	0.31972789115646261	Neutraal	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	0.625	0.45945945945945948	0.2767857142857143	7.5144508670520235E-2	4.7619047619047616E-2	Positief	

Zeer onbelangrijk	Onbelangrijk	Neutraal	Belangrijk	Zeer belangrijk	6.25E-2	0.10810810810810811	0.36607142857142855	0.56069364161849711	0.63265306122448983	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip? (2014)













Zeer onbelangrijk	

Negatief [n=172	]	Neutraal [n=108	]	Positief [n=364	]	0.66666666666666663	0.33333333333333331	0	Onbelangrijk	

Negatief [n=172	]	Neutraal [n=108	]	Positief [n=364	]	0.33333333333333331	0.5	0.16666666666666666	Neutraal	

Negatief [n=172	]	Neutraal [n=108	]	Positief [n=364	]	0.27672955974842767	0.32704402515723269	0.39622641509433965	Belangrijk	

Negatief [n=172	]	Neutraal [n=108	]	Positief [n=364	]	0.21794871794871795	9.8290598290598288E-2	0.68376068376068377	Zeer belangrijk	

Negatief [n=172	]	Neutraal [n=108	]	Positief [n=364	]	0.28640776699029125	5.8252427184466021E-2	0.65533980582524276	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip? (2017)













Zeer onbelangrijk	

Negatief	Neutraal	Positief	0.3125	0.625	6.25E-2	Onbelangrijk	

Negatief	Neutraal	Positief	0.43243243243243246	0.45945945945945948	0.10810810810810811	Neutraal	

Negatief	Neutraal	Positief	0.35714285714285715	0.2767857142857143	0.36607142857142855	Belangrijk	

Negatief	Neutraal	Positief	0.36416184	971098264	7.5144508670520235E-2	0.56069364161849711	Zeer belangrijk	

Negatief	Neutraal	Positief	0.31972789115646261	4.7619047619047616E-2	0.63265306122448983	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip? (2014)













Negatief	

Gecorrigeerd	Oorspronkelijk	0.33796296296296297	0.26728110599078342	Neutraal	

Gecorrigeerd	Oorspronkelijk	5.4012345679012343E-2	0.16589861751152074	Positief	

Gecorrigeerd	Oorspronkelijk	0.60802469135802473	0.56682027649769584	

Wat is uw gevoel bij dit reputatiebegrip?

(Gecorrigeerd op basis van toelichtingen)











Reputatiebegrippen - BBRM

		Reputatiebegrip		Thema		Eigenlijke gevoel (correcties neutraal)		Gevoel		Belangrijk		Belang		Gevoel		Belanggevoel		Toelichting reputatiebegrip		Dimensie		Attribuut		ID		In bellijst		Categorie		Rol

		aardig		Prettig		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		aardig naar opdrachtgever, aardig in menselijk optreden		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86399775

		aarzelend in stellingname		Moedig		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		bestuurlijk wat voorzichtig, niet buitengewoon consequent en soms met wisselende signalen/benaderingen		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86147529

		Accuraat		Correct, accuraat		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Beantwoorden van mail is nauwkeurig en correct		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86146161

		Achtergrond		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Je hoort niet veel van de provincie, meeste burgers weten ook niet wat PS doet		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86183542		Ja		Stichting etc.		Partner

		Actief		Proactief, actief		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2				Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		

		actief		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		ons benaderen met vragen / voorstellen voor projecten		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86146285		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Actief		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Men zoekt het bedrijfsleven op en organiseert bijeenkomsten.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86444328		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Actief		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Initiatief nemen		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86210982

		Actiever rond herindelingen		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		

		actieverend		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		opstellen initieren van gebiedsvisie Kinderdijk en inzetten kwaliteitsteam		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86158826		Ja		Cultureel		Partner

		afstand		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		heeft weinig zicht wat er in de regio gebeurd		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86217517

		afstand		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		lijnen zijn niet kort. Mensen zijn slecht bereikbaar, alythans tijdens mijn  lucnpauze , wanneer ik ruimte heb om naar buiten te communiceren		Transparant		Toegankelijk		86488806		Ja		Kennis		Facilitator

		afstand		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Soms onbereikbaar en daardoor afstand		Transparant		Toegankelijk		86169922		Ja		Stichting etc.		Partner

		Afstand tot burgers		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Jullie pretenderen er voor de burgers te zijn, maar weten niet goed wat hen bezighoudt		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86441759

		afstandelijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		verdiepen zich niet of nauwelijks (in ieder geval niet merkbaar) in de belangen van gemeenten.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86195533

		afstandelijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Afstandelijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Te veel naar binnen gericht, relatiemanagement kan beter		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86683409

		afstandelijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief						-1		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		afstandelijk		Betrokkenheid		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		afstandelijk		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Niet altijd gevoel van betrokkenheid bij relevant maatschappelijk onderwerp, neiging om pzh louter te beschouwen als partner bij formuleren randvoorwaarden regels/geld		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86505890		Ja		Overheid		Partner

		Afstandelijk		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Nemen geen regie op bestuurlijke processen		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86232109

		Afstandelijk		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Denkend vanuit eigen perspectief, en niet vanuit het perspectief van de samenleving.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86206300

		Afstandelijk		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Er is in mijn (nu 4 jaar durende) periode als voorzitter van de lokale ondernemings vereniging 2 x contact geweest (als ik goed ben geinformeerd) met de provincie.Belangrijke issues voor lokaal bedrijfsleven als gemeentelijke -herindeling wordt overgelaten aan lokale politiek/bestuur met alle (negatieve en zichtbare (krantberichten en lokaal geharrewar) consequenties als gevolg.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86185482		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Afstandelijk		Open		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Weinig inzicht in de bestuurlijke processen die mogelijk leiden tot meer Wind op Land		Transparant		Open		86170806		Ja		Stichting etc.		Partner

		afstandelijk indien onbekend		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		het is velen niet duidelijk wat PZH doet en waar verschil in verantwoording ligt tussen Gemeente , Provincie en Landelijk en nu ook de Metropoolregio ertussen.		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86413017		Ja		Marktpartij		Facilitator

		afstandelijk, niet operationeel		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		geen verantwoordelijkheid nemen in uitvoering van projecten, weinig financiële slagkracht, smalle agenda, bijvoorbeeld niet werkgelegenheidsbeleid		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86454201

		afwachtend		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Initiatieven vanuit bedrijfsleven, krijgen vaak tegengas van lokale "bewegingen", dit suddert te lang door, zodat er welhaast niet meer ingegrepen kan worden zonder allerlei procedures op te starten en door te moeten lopen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86147721		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Algemeen		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Diepgaande discussies met de provincie heb ik nooit gehad, meestal oppervlakkig en op subsidie gericht, bijvoorbeeld bij de Clean Tech Delta.		Innovatief / leiderschap		Visie		86413592

		Ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Energie agenda 100 mln, omarmen regionaal investeringsprogramma en RNE en bestuurlijke wil daar een succes van te maken, warmterotonde		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146590		Ja		Stichting etc.		Partner

		ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		hebben mooie plannen voor ontwikkeling energie, water en transport		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146260		Ja		Marktpartij		Partner

		ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Op zoek naar innovaties en nieuwe dienstverlening.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146662

		ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het faciliteren van innovaties met behulp van bijvoorbeeld proof-of-concept funds van Innovation Quarter laat zien dat start-ups belangrijk zijn.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86431406		Ja		Marktpartij		Partner

		ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Grote plannen met het betrokken onderzoeksveld voor d etoekomst.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86443906		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Ambivalent		Duidelijkheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Keuzes lijken niet altijd even rationeel gemaakt te worden. Het is soms maar net wie je treft.		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86444498

		Ambtelijk		Daadkracht		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		Stroperig, soms lange lijnen en daardoor trage reactietijd		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86429529		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		ambtelijk		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		besluitvorming		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86290666		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		ambtelijk		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Veel intenties en goede wil, nog relatief weinig output		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86266341

		ambtelijk		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		Ambtelijk		Daadkracht		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		ambtelijk		Flexibiliteit		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Statisch en in strakke kaders. Weining creatief.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86456095

		ambtelijk		Snelheid		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Van een overheidsorgaan wordt verwacht dat het belangen afweegt. Dat doet de provincie. Het duurt vaak wat langer		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86443521

		ambtelijk :)		Daadkracht		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		ambtelijk soms stroperig		Snelheid		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		

		Ambtelijke eilanden		Eenduidig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Twee programma managers met een tegenstrijdige, niet afgestemde inzet. Bestuurlijke besluitvorming in een provinciaal programma als vaststaand gegeven presenteren aan een ander bestuursorgaan, dat hierop geen invloed heeft kunnen uitoefenen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86450334		Ja		Overheid		Partner

		Angstig		Moedig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Geen beslissing durven nemen		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86453196

		arrogant		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		nemen een positie in van "wij bepalen".		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86195533

		authoriteit		Autoriteit		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2		Men stelt zich op als kennisdrager, maar er is nog wel wat te verbeteren.		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		86449411		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		autoritair		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Totaal niet benaderbaar en niet invoelbaar met de nieuwste uitgangspunten van de nieuwe economie. Hantering van de regels is belangrijker dan samen tot een goede oplossing komen. Niet 'ja en hoe maken we het mogelijk' maar de houding is nog steeds 'nee' en wat kunnen we bedenken om vooral niet in actie te komen.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86148276		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Autoriteit		Autoriteit		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie heeft 'gewicht'. Door ongevraagd een signaal aan lokale initiatieven te geven dat ze op de goede weg zijn doet erg veel voor de motivatie en daarmee snelheid waarop projecten tot stand komen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		86610465

		baas willen zijn		Gelijkwaardigheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		provincie staat boven de gemeenten!!! en dat is altijd de ondertoon van de gesprekken.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86443646

		Begrip		Begripvol		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Rekening houden met elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86421692		Ja		Overheid		Partner

		begrip		Luisteren		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Op basis van de expertise en ervaringen van onze organisatie wordt beleid gemaakt vanuit PZH		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86147433

		Begripvol		Begripvol		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Ze kunnen begrip op brengen voor specifieke situaties		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86186083		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		begripvol		Begripvol		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Oog en oor hebben voor bestaande en toekomstige ontwikkelingen, inzicht in opvattingen en belangen partijen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86428852		Ja		Cultureel		Facilitator

		begripvol		Luisteren		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		altijd wel lusteren		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86566952		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		behoudend		Moedig		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		regelgeving zoveel mogelijk binnen het groen houden en niet de randjes op zoeken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86150215

		behoudend		Moedig		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		in alle uitingen		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86399775

		Behoudend		Progressief		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Te weinig proactief, creatief, initiatiefrijk, teb weinig positie tov G4 gemeenten		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86683409

		Behoudend		Progressief		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Soms, als bewaker van algemeen belang, is het goed behoudend te zijn. Maar vaak is de visie gebaseerd op verleden en theoretische exercities, in plaats van op de werkelijkheid buiten.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86280913

		belangrijk		Groot, Belangrijk, Relevant		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		

		belangrijk		Groot, Belangrijk, Relevant		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De Provincie vervult een belangrijke rol in zijn werkgebied. Legt wegen aan en onderhoudt deze, zorgt voor een goede leefomgeving.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86149499

		beleidsbepalend		Sturend		Positief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		de provincie heeft gekozen voor de verschillende erfgoedtafels. De erfgoedtafel landgoederenzone pakt voor ons goed uit. Vergeleken met andere provincies ben ik blij dat hier voor is gekozen. Ook tav de landgoedbiotoop is de provincie uniek. Daar kunnen de anderen nog van leren.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86196216		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		Beleidsmatig		Daadkracht		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Geen evenwicht tussen beleid en resultaat		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86415246

		beleidsmatig		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		veel stukken in het vergader circuit. Heel veel lezen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86185900

		Bemoediging		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Ons het gevoel geven dat we aan iets zinvols bezig zijn		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86688451

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		direct contact mogelijk		Transparant		Toegankelijk		86146535		Ja		Kennis		Facilitator

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		korte lijnen,vaste contactpersonen		Transparant		Toegankelijk		86443051		Ja		Overheid		Partner

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		makkelijk te benaderen. Ook bestuurders en Ambtenaren		Transparant		Toegankelijk		86146260		Ja		Marktpartij		Partner

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		het is makkelijk om contact te leggen met ambtenaren en bestuurders		Transparant		Toegankelijk		86147529

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Transparant		Toegankelijk		

		Benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Tot en met het hoogste niveau beschikbaar voor afstemming en overleg		Transparant		Toegankelijk		86149459		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Bepaler		Sturend		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Regionale ruimtelijke ordening, waaronder het wegennet.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86279418

		Beperkte relevantie		Groot, Belangrijk, Relevant		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		De provincie heeft relatief een beperkt takenpakket in vergelijking tot gemeenten en in relatie tot de inwoners. Desondanks profileert de provincie zich bestuurlijk en ambtelijk op sommige momenten zeer nadrukkelijk. Voorbeeld: de (inmiddels constructieve) rol van de provincie in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarbij de positie en invloed van de steden, zowel naar Rijk als naar bedrijfsleven en universiteiten, majeur is vergeleken met die van de provincie.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86160269

		bereid tot overleg		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		vooral in kader van voorbereiding op rampenbestrijding op het niveau van kabinet van de commisaris		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86418629

		bereikbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		makkelijk benaderbaar. Telefonisch, mail, provinciehuis centraal gelegen in de stad en goede parkeergelegenheid		Transparant		Toegankelijk		86414513

		bereikbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Afhankelijk van het issue bereikbaar en welkom of initiatief tot bezoeken regio.		Transparant		Toegankelijk		86169922		Ja		Stichting etc.		Partner

		Bescheiden		Trots		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		De provincie is bijvoorbeeld in het domein Economie vrij bescheiden terwijl zij over de volle breedte van de innovatieketen zeer waardevolle (financiele) instrumenten inzet / financiert. Hiermee legt zij belangrijke basis infrastructuur aan, maar 'claimt en framed' dat onvoldoende		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86186749

		Bescheiden		Trots		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Erfgoedlijnen blijven toch 'een feestje van de provincie'. Gemeenten nemen het niet met een 'ons' gevoel over.		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86506560

		bespreekbaar		Luisteren		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Zie boven		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86450931

		bestuurlijk ambitieus		Ambitieus		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Bestuurlijke drukte		Eenduidig		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Op diverse dossiers zijn verschillende Gedeputeerden die vaak los van elkaar aansturen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86156246

		betrekken belanghebbenden		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie doet in toenemende mate haar best om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van haar beleid. Als NGO merken we dat wij en andere belangenorganisaties betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid en dat we daar ook invloed op uit kunnen oefenen. Onze betaalde opdrachten hebben de afgelopen jaren onder andere bestaan uit het organiseren van debatten van belanghebbenden en betrokkenen bij het kustlandschap, over verschillende thema's, zoals strandbebouwing, natuurbeheer, dynamisch kustbeheer en duurzame recreatie. De inbreng van belanghebbenden bij deze de debatten en de  uitkomsten van deze debatten zijn verwerkt in adviezen. Die adviezen worden door de provincie gebruikt voor de ontwikkeling van beleid.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86445959		Ja		Stichting etc.		Partner

		Betroken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De Provincie is betrokken en trots op de werkzaamheden die ze verrichten		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86146337		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		We voelen een zekere betrokkenheid van de Provincie bij wat er in de gemeente speelt.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86459370

		Betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Bij de tuinbou		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86148343

		Betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Betrokken bij de verschillende stakeholder/belanghebbenden		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146446

		betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Grote inhoudelijke belangstelling voor resultaten van opdrachten en kritische vragen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443906		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		wij hebben steeds met gemotiveerde medewerkers te maken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86448277		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		betrokken		Maatschappelijk betrokken		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		PZH kan en wil graag betrokken zijn bij diverse ontwikkelingen. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar het zou nog krachtiger zijn als PZH niet alleen betrokken is  maar ook over delen de regie neemt cq middelen vrijmaakt.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86454966		Ja		Marktpartij		Partner

		Betrokken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie zet zich in voor de leefbaarheid van haar inwoners op verschillende vlakken: van economie tot ecologie. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Natuur & Gezondheid, De Groene Motor, Taskforce Agrarische Natuur en Groet doet Goed!		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86149707		Ja		Stichting etc.		Partner

		betrokken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		erfgoedlijn waterdriehoek geeft veel betrokkenheid met de regio		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86158826		Ja		Cultureel		Partner

		Betrokken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie heeft diverse programma's lopen voor de bevordering van de  binnenvaart.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86444328		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Betrokken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Mede eigenaar van ruimtelijke ontwikkeling		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86146128

		Betrokken		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Zoeken naar een oplossing voor verbetering van het ambtelijk en bestuurlijk functioneren van de gemeenten.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86431496		Ja		Overheid		Partner

		Betrokken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Provincie staat open voor het aangaan van een relatie met leveranciers om een partnership te bewerkstelligen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86234300		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Betrokken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Belangstellend, gemotiveerd		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86387273

		Betrokken provincie		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Betrokken bij het bedrijfsleven, de ondernemers, de mainport		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86543633		Ja		Stichting etc.		Partner

		betrokkenheid		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		provincie loopt niet weg als het even lasting wordt, maar zet dan juist een tandje bij om problemen op te lossen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86446486

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		onze langdurige samenwerking laat zien dat wij uw organisatie en medewerkers in het algemeen kunnen vertrouwen en hier betrouwbaar in opereren. O.a. t.a.v. nakomen afspraken en verantwoordelijkheden , opdrachtverlening en persoonlijke relaties		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86302422		Ja		Adviesbureau		Partner

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Afspraken nakomen		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86421692		Ja		Overheid		Partner

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Facturen worden altijd op tijd betaald		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86429529		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		komt afspraken rond inzet lobby Europa na.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86443108		Ja		Overheid		Partner

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Wat ze beloven doen ze		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86443430		Ja		Stichting etc.		Partner

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		PZH is betrouwbare partij en heeft de juiste intenties en komt afspraken na		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86266341

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		als steun oegezegd wordt, komt die ook		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86158914

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Komen afspraken na		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86335364

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Komt afspraken na of stuurt daar expliciet op bij		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86149667

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		doen wat je zegt en doorpakken. Vooral ingegeven vanuit de ervaringen met de handelsmissie naar China		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86146535		Ja		Kennis		Facilitator

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De mensen die ik spreek zijn betrouwbaar.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86170806		Ja		Stichting etc.		Partner

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		afspraak is afspraak		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86416354		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		Betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Doen wat wordt gezegd		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86421558

		betrouwbaar		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Netwerkend werken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86280426		Ja		Cultureel		Anders, namelijk:

		betrouwbaar		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		bij problemen, samen proberen de problemen te tackelen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442960

		bewust van kwaliteiten		Trots		Positief		Positief						1		0				Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		

		Bezorgd		Progressief		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Als directeur van een BRZO bedrijf merk ik, hoe begrijpelijk dat ook is, dat provinciale bestuurders bezorgd zijn over veiligheid maar ook over hoe media of anderen reageren in het geval van incidenten. Belangrijk is om niet alleen vanuit bezorgdheid maar juist ook altijd vanuit professionaliteit en met balans te acteren		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86423897

		bovenregionaal		Grensoverstijgend		Positief		Positief						1		0				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		

		Breed		Groot, Belangrijk, Relevant		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Op veel vlakken invloed en de neiging die te vergroten.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86280913

		bureacratisch		Betrokkenheid		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		in vluchtelingendossier erg bureacratisch		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86217517

		bureaucratisch		Betrokkenheid		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		bij projectvoorstellen wordt er geoordeeld op basis van een hoop papier, niet of nauwelijks wotrdt er naar de mensen zelf gekeken, de initiatiefnemers en de manier waarop zij geworteld zijn.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86274692		Ja		Stichting etc.		Partner

		bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		het gaat om zoveel vergunninghouders op die datum en ondanks alles wat je doet gaat het toch echt om het aantal op die datum		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86443792		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		gerichtheid op procedures		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86154167

		bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Soms duurt het wel lang.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146662

		Bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		Bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Ambtelijk, veel lagen, veel belangen, naar binnen gekeerd en politiek gestuurd.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86280913

		bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		Bureaucratisch		Doelgericht		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Rapporteren om te rapporteren zonder een werkelijke doel meer voor ogen te hebben		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86474458

		Bureaucratisch		Flexibiliteit		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Nadruk op kaders, afspraken, regels		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86415246

		Collegiaal		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Met respect en begrip voor de anders positie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86151430

		Competent		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		complex		Eenduidig		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Provincie houdt zich met veel uiteenlopende thema's bezig, zonder altijd intern van elkaar te weten wat er gebeurt. Of ambtelijk en bestuurlijk verschil van opereren of inzicht.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86147696

		complex		Eenvoud		Neutraal		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		meerdere afdelingen, meerdere meningen, niet altijd een duidelijke trekker of verantwoordelijke, andere rol dan gemeenten en moeite om zich te verplaatsen in andermans rol		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86148861

		Consistent		Consequent		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Het duurde even voor men overtuigd was, maar de beroepsprocedure na eerdere afwijzing werd correct bewandeld.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86147741		Ja		Cultureel		Toezichthouder / regelgever

		constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Samen kijken naar oplossingen in de openbare ruimte		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86195872		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Zoeken naar koppeling van belangenb		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86237829

		constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		In combintatie met de vakkundigheid zijn zij in staat op hun juiste meritis te beoordelen en tot een juiste conclusie en besluit te komen.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86193514		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Meedenken in vraagstukken tav beheer en onderhoud		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86434217		Ja		Overheid		Anders, namelijk:

		constructief		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		samen beleid uitzetten en implementeren		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86442960

		Controle		Toezichthoudend, controlerend		Positief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Netjes bijhouden wat er bij activiteiten moet gebeuren en feitelijk gebeurt		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86688451

		cooperatief		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Cofinanciering investeringsproject		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86843308

		Coöperatief in overleg		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Het samenwerken in de erfgoedtafel gaat op een voet van samenwerken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86160790		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		coördinator		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		de rol van coördinator bij de warmterotonde.		Servicegerichtheid		Verbinden		86152247		Ja		Wonen		Partner

		Correct en positief		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Geen verschil van inzicht. Komen afspraken correct na.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86200697

		creatief		Innovatief		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		DE provincie Zuid Holland had een creatieve kerstmarkt georganiseerd		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86443521

		Daadkrachtig		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Geld en capaciteit snel geregeld en aan de slag!		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146635		Ja		Overheid		Facilitator

		Defensief, maar verbeterd		Progressief		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Degelijk		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		Degelijk		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Betrouwbaar op gebeid van wet en regelgeving		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		Degelijk		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		Degelijk		Gedegen		Neutraal		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Niet zo verrassend, je weet wat je er aan hebt,		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86335364

		degelijk		Gedegen		Positief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Levert gedegen stukken, organiseert haar zaken goed		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86188875

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		goed op de hoogte van regionaal economische uitdagingen en de kansen en belemmeringen daarvoor		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86454201

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie is ambtelijk en bestuurlijk in staat om kritisch opbouwend mee te denken en beslissen over de complexe taken die wij uitvoeren.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86156233		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		Deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Inhoudelijk goed op de hoogte (dossier kennis) en kan dit toepassen op vrasgstuk		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86160541

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Kennis op het van wet en regelgeving actueel		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86153164		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		weten inhoudelijk goed waar we het over hebben		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86416354		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		dichtbij		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2		korte lijnen		Transparant		Toegankelijk		86146535		Ja		Kennis		Facilitator

		Dienstbaar		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		EU capaciteit wordt ingezet ten dienste van regionale ambities en acties die vaak door partners van buiten Pzh zijn geformuleerdEpz secretariaat wordt waar mogelijk ken nodig gefaciliteerd met geld en menskracht om er een succes van te maken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146590		Ja		Stichting etc.		Partner

		Diffuus		Consequent		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Niet altijd eenduidige opstelling van de provincie. Verschillende medewerkers, verschillende signalen, uitgangspunten, standpunten		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86446575

		Directief		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Bij besluitvorming over de financiële regels, besluit de provincie. Zo zijn er meer voorbeelden		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86330037

		Divers		Groot, Belangrijk, Relevant		Neutraal		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		

		divers in kwaliteitsniveau		Consequent		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Medewerkers waarmee we werken zijn of wel heel kundig of juist wat minder op de hoogte van hun vak. Soms vergeten ze dat ze een andere rol hebben (faciliterend) en minder inhoudelijk moeten zijn. Persoon waarmee we samenwerken is sterk bepalend of het 'goed' gaat of juist niet.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86443039

		Doelgericht		Doelgericht		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Focus op maritiem, energie en high tech systemen zorgt voor een lange termijn visie en doelgerichte scope van ontwikkelingen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86431406		Ja		Marktpartij		Partner

		doen		Daadkracht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		doet wat moet		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		in contact met de Provincie beperken beide partijen zich tot de relatie Provincie en Gemeenschappelijke Regeling. Dat is goed, want we hebben ook meer te doen dan met andere overheden communiceren		Innovatief / leiderschap		Visie		86443949		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Doorgaans faciliterend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Doorpakken kan beter		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie stimuleert, faciliteert en neemt zelf maatregelen: maak deze processen  transparanter en laat zien welke resultaten er behaald worden (monitoring), zorg dat we leren van best practices, hou prijsvragen, sluit aan bij een nieuw kabinetsbeleid en stimuleer innovaties, jeugd en opleidingen, en clusters van mkb bedrijven in de gouden driehoek bedrijfsleven onderzoek en overheid. Wees soms launching customer. Wissel ervaringen uit in netwerken, ook bestuurlijk.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86515275		Ja		Overheid		Partner

		Doortastend		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie streeft naar meer samenwerking tussen verschillende lokale overheden. Deze rapporteren daarover, echter correspondeert de bestuurlijke perceptie met bijvoorbeeld het beeld dat ondernemers daarbij hebben? Ik heb de provincie ervaren als doortastend doordat zij hier specifiek over het gesprek aan gaat met ondernemers om dit te verifiëren.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86610465

		Doortastend		Daadkracht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Zaak zesde heemraad WSHD		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86149304		Ja		Stichting etc.		Partner

		Drammerig		Luisteren		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Op een bepaald moment is het ook wel klaar hoor.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86151430

		Duidelijk		Duidelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De manier van communicatie. De provincie is goed bereikbaar en geeft duidelijk advies.		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86147326		Ja		Marktpartij		Partner

		Duidelijk		Duidelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Er zijn altijd duidelijke opdracht waaraan we ons moeten houden. en zijn er problemen dan worden deze in overleg goed opgelost.		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86452041		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Duidelijk		Duidelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie is helder in haar doelen		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86149667

		duur		Efficiënt		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Er is schijnbaar geld voor van alles en nog wat. Ik zie projecten gestart worden waar erg veel geld voor vrij wordt gemaakt en die niet echt een duidelijk doel dienen of die veel goedkoper uitgevoerd kunnen worden.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86149499

		Duurzaam		Groen & duurzaam		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Bezig met schone motoren		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86525763

		duurzaam		Groen & duurzaam		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		

		Duurzaam		Groen & duurzaam		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Met betrekking tot beleidmaken speelt duurzaamheid altijd een belangrijke rol		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86442945		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Duurzaam		Groen & duurzaam		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De Provincie Zuid Holland heeft een brede kijk op mobiliteitsvraagstukken. Hoe richt je een gebied in zodat optimalisatie plaatsvindt om van a naar b te komen. Haar visie is overstijgend en gericht op voortbestaan.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86146088

		eenvoud		Eenvoud		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Niet meer dan nodig en gevraagd om tot de kern te komen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86420594		Ja		Marktpartij		Facilitator

		eenzijdig in vraagstellingen		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Mede aan de hand van voornoemd voorbeeld lijkt participatie alleen verlangd te worden vanuit de zijde van het bestuur. Het ontbreekt (voor zover ik dat kan  beoordelen) aan gezamenlijk optrekken.Evenals lokale politiek en bestuur wordt er veel gevraagd van (vaak vrijwillige) betrokken burgers-, ondernemers en vertegenwoordigers uit die groepen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86185482		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		eerlijk		Duidelijkheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		zeggen zoals het is: neen is ook een antwoord		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86150807

		Efficient		Efficiënt		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De besluitvorming van de provincie is efficient. Men hoeft niet lang op antwoord of besluit te wachten.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86147326		Ja		Marktpartij		Partner

		Efficient		Efficiënt		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Rapportages en gevraagde indien documenten niet langer en meer dan nodig		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86420594		Ja		Marktpartij		Facilitator

		Effictief		Snelheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Snel en adequaat reageren		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86453196

		Eigen lijn		Visie, weet rol		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Koers vanuit eigen beleidsopvatting		Innovatief / leiderschap		Visie		86474458

		Eigengereid		Luisteren		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		De agenda kan soms een beetje gericht zijn op wat de provincie wil en met name als mening heeft. Men zou zich iets meer onderzoekend kunnen opstellen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86423897

		energiek		Dynamisch		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		zelf aan zaken willen trekken; voorbeeld duurzaamheidsinitiatieven		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86149577

		enigszins bureaucratisch		Snelheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		De begrotings- en verantwoordingsprocessen kennen lange doorlooptijden en zijn nogal gedetailleerd		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86156233		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		enigszins meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		eniszins autistische toezichthouder		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		

		enthousiast		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		de ambtenaren van de provincie ervaar ik als bevlogen en creatief.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146205		Ja		Cultureel		Partner

		Enthousiast		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Zijn graag bereid om mee te denken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86446575

		enthousiast		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		ervaring		Autoriteit		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		

		Facilitator		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Partijen bij elkaar brengen, bijv. rond de huisvesting van statushouders.		Servicegerichtheid		Verbinden		86279418

		Faciliteren		Faciliteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Regelmatig organiseren van Parkmanagement overleg met diverse organisaties. Tevens Masterclasses.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146270		Ja		Stichting etc.		Partner

		faciliteren		Financier		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het meefinancieren van het programma Plantenstoffen		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86147433

		faciliterend		Faciliteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		PZH heeft de rol van de cooridnator die anderen faciliteert om de gezamenlijke doen te realiseren		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86503674		Ja		Kennis		Partner

		Fair		Betrokkenheid		Positief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Bij de GZH overname is steeds gekeken naar belangen van beide organisaties en de betrokken medewerkers		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86470058		Ja		Overheid		Partner

		Fantasieloos		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		De zelfbenoemde "kerntaken" van de PZH leiden vooral tot navelstaarderij en vooral grote tevredenheid bij de provincie zelf over wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eigen beperkte taakopvatting.		Innovatief / leiderschap		Visie		86554457		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		financieren		Financier		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Innovatie is ondenkbaar zonder adeqaute funding		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86442866

		flexibel		Flexibiliteit		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bereid tot het verruimen van afspraken als de business daar om vraagt		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442994		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Flexibel		Flexibiliteit		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		flexibel bij financiën		Flexibiliteit		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		bij uitloop en licht andere invulling van projecten denkt men mee		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86147529

		floor vermeulen		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		focus op details		Gedegen		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		soms meer nadruk leggen op details in plaats van op het grotere geheel. Wel wordt ook tot in detail gelet op juistheid van documenten etc. (positief).		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86560120

		focus op economie		Groen & duurzaam		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		In het algemeen vind ik dat de provincie in de belangenafweging de economie zwaar laat wegen en een algemeen belang als natuur daar vaak aan opoffert. Dit zien we onder andere bij de vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming en voorheen de Natuurbeschermingswet.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86445959		Ja		Stichting etc.		Partner

		Formeel		Daadkracht		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		ZH is een ambtelijke organisatie, ik was er bijv. in 2014 voor een brainstorm van Holland Instrumentation en Medical Delta. Allemaal keurig, goed gegeten, maar weinig vervolg.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86413592

		Formeel		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1		In de ontwikkeling die ook de provincie doormaakt van het ontluiken en het zoeken valt de provincie wel eens terug in de oude formele modus en trekt zich terug op de formele positie die de provincie heeft. Overigens is dat soms ook wel noodzakelijk want anders komen er bijvoorbeeld nergens windmolens maar dat is maar in een beperkt aantal gevalllen noodzakelijk.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86231855		Ja		Overheid		Partner

		formeel		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		opstelling als 'hoger' bestuursorgaan		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86403616

		Formeel		Prettig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		'Niet gezellig om koffie mee te drinken'		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86387273

		Formeel		Zakelijkheid		Neutraal		Neutraal		Zeer onbelangrijk		1		0		0		Procedurele voorbeelden aandragen hoe de provincie iets aanpakt		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86160541

		formeel toetsend		Dynamisch		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		de jaarlijkse procedure rond begroting en jaarrekening van een GR  is een puur formeel traject		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86418629

		Gebrek aan leiderschap		Sturend		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Het is heel goed dat de Provincie het 'van onderop' wil laten gebeuren op Voorne-Putten. Maar naast 'bottum-up' is ook 'top-down' nodig. Er kan op Voorne-Putten een stip op de horizon worden gezet wanneer er twee gemeenten moeten zijn; Nissewaard & Voorne. Het alleen 'bottum-up' laten ontstaan is niet voldoende.Ook het gesjoemel en gebrek aan regie met burgemeesters op VP is geen schoolvoorbeeld van 'leiderschap'. Laat staan het gebrek aan leiderschap om te komen tot een gedragen gebiedsvisie rondom de dogmatiek van de windmolens.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86419362		Ja		Stichting etc.		Partner

		gebrek aan leiderschap		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		op[ basis van economische afwegingen afstoten van gronden, terwijl die plekken ook testbeds zouden kunnen worden, voorbeelden of experimenteer plekken van uitingen van nieuw beleid.		Innovatief / leiderschap		Visie		86274692		Ja		Stichting etc.		Partner

		Gebrek aan uitvoeringspower		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Het duurde geloof ik anderhalf jaar voor de energie-agenda er lagRondom opzet en invulling regionaal investeringsprogramma is veel gepraat door Pzh, maar duurde lang voor er echt werd geleverd		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146590		Ja		Stichting etc.		Partner

		gedegen		Gedegen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		gedegen en goed georganiseerde organisatie		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86302422		Ja		Adviesbureau		Partner

		gedegen		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		

		gedegen		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		alles wordt gedetailleerd uitgewerkt		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86149647

		gedegen partner		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		plannen NLDelta,financiering projecten		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86443051		Ja		Overheid		Partner

		gedeputeerd afhankelijk resultaat		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Na de verkiezing van Provinciale Staten wordt het hele bestuur "politiek" aangepast aan de politieke voorkeur van de nieuwe gedeputeerde. Hierdoor wordt door de daaronder werkende ambtenaren een afwachtende houding aangenomen: "eerst maar eens afwachten wat de nieuwe gedeputeerde wil"Na de verkiezingen moeten ambtenaren afwachten wat de nieuwe koers betekend voor een project: "we moeten ons nu even inwerken" Het gevolg is dat er bij elkaar ruim een jaar niets gebeurd.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86423243

		Gedetailleerd		Eenvoud		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Veel informatie waar weinig mee gebeurd in relatie tot beleid		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86474458

		Gedreven		Ambitieus		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		De wens om te vernieuwen en bijdrage te leveren in actuele dossiers en ontwikkelingen in de markt worden met enthousiasme opgepakt		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86234300		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Geen gevoel  lokaliteiten		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Er zijn vele gremia binnen provincie, stad of dorp. daarvan moet je op de hoogte zijn door betrokken personen. dit kan niet als provincie		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86147864		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		geen leidende rol		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie zou meer kunnen doen in uitdragen van het beleid		Innovatief / leiderschap		Visie		86445829

		geinteresseerd		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Wanneer er contact is, dan blijkt dat vertegenwoordigers van PS wel degelijk geinteresserd zijn in wat er hier gebeurd		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86183542		Ja		Stichting etc.		Partner

		Geinteresseerd		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Welke oplossingen worden voorgesteld voor het probleem van de windenergie.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86431496		Ja		Overheid		Partner

		ge-interesseerd		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Bezoeken vanuit de provinciale overheid in kader MIT project		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86387936

		Geïnteresseerd		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Willen weten wat er speelt.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86440495

		geinteresseerd in wetenschap		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		open mind naar nieuwe wetenschappelijke inzichten, en wat dat voor PZH betekent		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86146609		Ja		Kennis		Partner

		Gericht op continuïteit		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Tijdloos en op de lange termijn gericht. Huis op orde zowel financieel als qua organisatie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86170403		Ja		Marktpartij		Partner

		gericht op samenwerking		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		samen zoeken naar oplossingen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86397480

		gesloten		Open		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Naar binnen gekeerd, niet transparant, bang voor burgers		Transparant		Open		86643835

		gezaghebbend		Autoriteit		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		keuzes van de provincie zijn vak leidend voor anderen		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		86160388

		gezichtloos		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		We mailen en bellen wel eens met ambtenaren van de Provincie, wie dit nu zijn in relatie tot de organisatie, geen idee		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86443949		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Goed		Gedegen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		

		Goed		Gedegen		Positief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Er is een goed en professioneel contact over verschillende dossiers. Er is bijv. veel contact geweest met Irene Pirovano		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86459370

		goed		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		altijd bereikbaar		Transparant		Toegankelijk		86566952		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		Goed benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Korte bondige antwoorden en snelle beantwoording via de mail		Transparant		Toegankelijk		86146161

		Goede uitdagingen		Ambitieus		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Interessante infrawerken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149459		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		goedwillend		Integer		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Maatschappelijk verantwoord		Integer		

		Gouvermenteel		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Dreigen met een ingreep op de te ondernemen actie op het gebied van bestuurlijke samenwerking en/of integratie.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86431496		Ja		Overheid		Partner

		grensverleggend		Grensverleggend		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		out of the box denkend		Innovatief / leiderschap		Grensverleggende visie op de toekomst		86146609		Ja		Kennis		Partner

		grondig		Gedegen		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		

		grondig		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		alle spelregels worden eerst grondig uitgezocht , waardoor het vervolg soepel kan lopen		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86503674		Ja		Kennis		Partner

		Groot, weinig samenhang		Eenduidig		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Problematiek van kleine plaatsen versus grote steden verschillen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86506560

		grootschalig		Efficiënt		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Grootschalige organisatie waarvan niet altijd duidelijk is wat de organisatie doet.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86443521

		haagse werkelijkheid		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		heeft een eigen werkelijkheid op het provincie huis. staat af van de werkelijkheid buiten		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86217517

		Helder		Duidelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Duidelijke communicatie en planning		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86150593		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		hiërarchisch/cliëntilisme		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Geen oog hebben voor verschillende belangen, meegaan in bepaalde belangen. Niet openstellen voor. Arrogantie. Eigen mening mateloos belangrijk vinden. Van daaruit werken.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86562847

		hoog over		Eenvoud		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Lastig te volgen indien een dossier niet je hoofddossier is maar iets wat je erbij moet doen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86185900

		Hulpvaardig		Faciliteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Als er vragen zijn is de Provincie zeer benaderbaar		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86459370

		Hulpzaam		Faciliteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		in ontwikkeling		Progressief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Ik zie dat de provincie werkt aan haar eigen beeld en ik hoor in bijeenkomsten goede intenties		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86188875

		In verbinding		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Hiermee doel ik op 'weten wat er lokaal speelt'. ik heb ervaren dat een lokaal initiatief door de provincie werd opgepikt en aan werd geboden om hier actief aan bij te dragen. Dat is zeer goed!		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86610465

		inflexibel		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Provincie is niet in staat in zijn besluitvorming on snel te kunnen reageren op de nieuwe economische realiteit. BV het detailhandelsbeleid en transformatie van bedrijfsbestemmingen naar woningbouw en het beschikbaar stellen van woningbouwlokaties		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86148276		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		inhoudelijk deskundige		Autoriteit		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		het ontwikkelen van de Woon/Zorgwijzer.		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		86152247		Ja		Wonen		Partner

		initierend		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		pakken belangrijke onderwerpen op zoals energietransitie		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86157680		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		inlevend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Er wordt inhoudelijke belangstelling getoond voor ons organisatie / business		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86843308

		innovatie		Innovatief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		innovatief		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		innovatief		Innovatief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Innovatief		Innovatief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie heeft innovatie hoog in het vaandel staan		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86147326		Ja		Marktpartij		Partner

		innovatief		Innovatief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		zelf bereid zijn om nieuwe wegen te bewandelen; voorbeeld mobiliteitsinitiatieven		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149577

		innoveren		Innovatief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het hebben van een innovatie agenda		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86442866

		innoverend		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		verkennen van 'nieuwe' beleidsterreinen; niet alleen gangbare paden betreden		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146609		Ja		Kennis		Partner

		innoverend		Innovatief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Kijken hoe nw ontwikkelingen, van TNO en INFRA aannemers  toegepast kunnen worden in nw projecten		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86147721		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Innoverend		Innovatief		Positief		Positief						1		0				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Inspiratie		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Netwerktafel heeft ons in contact gebracht met gelijkgestemden die we anders niet ontmoet zouden hebben		Servicegerichtheid		Verbinden		86688451

		inspirerend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		inspirerend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Inspirerend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief						1		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		instrumenteel		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Gaat vaak over regels en minder over beoogd maatschappelijk doel.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86505890		Ja		Overheid		Partner

		integer		Integer		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		inkoopproces transparant en eerlijk		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86443039

		integer en oplossingsgericht		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		blijvend bij de eigen verantwoordelijkheid /beleid én zoekend naar nieuwe wegen ter stimulering van innovatie		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86668321		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Integraal		Eenduidig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Groenvisie, gebiedsprofielen en statenontmoetingen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86149707		Ja		Stichting etc.		Partner

		intern gericht		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		de interne dynamiek van beleidsprocessen en verhoudingen tussen de provinciale afdelingen bepalen de houding en opstelling van medewerkers meer dan hun dienstbaarheid aan de samenleving		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86154167

		Introvert		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1		Met elkaar samenwerken heeft alles te maken met af en toe ook kwetsbaar zijn en verlies kunnen nemen. De provincie toont zich niet als een samenwerker, trekt zich liever terug en behoudt liever de afstand. In de netwerkorganisatie Hof van Delfland/recreatieschap/koepelschap heeft de provincie op het groen dossier is daarvan een goed voorbeeld.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86188537		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Is wel bepalend		Sturend		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Voor zwemwater geldt dat de provincie bepaalt, maar de waterschappen doen het meeste werk.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86422133		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Juridisch-financieel zeer bureaucratisch		Eenvoud		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Cofinancieringsregelingen zijn vaak complex qua voorwaarden en verantwoordingseisen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86728102		Ja		Overheid		Facilitator

		klassiek		Progressief		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		invuulling van de eigen rol van de provincie		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86154675

		Koploper		Ambitieus		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Weten wat de energievraag nu is en wat deze de komende jaren zal zijn en dan meet innovaties komen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld hernieuwbare energie.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146088

		Kortzichtig		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Dossier Lingebrug (inclusief onjuiste beantwoording van PS): discussie over eigendom en verantwoordelijkheid voor renovatie. Dossier Vijfheerenlanden: geen interesse hebben in eigen gemeentelijke afwegingen welke ten grondslag liggen aan raadsbesluit. Het hele dossier alleen maar beschouwen als een vorm van provinciale landjepik.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86205580		Ja		Overheid		Facilitator

		Kortzichtig beleid		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Belangrijke, waardevolle voorzieningen wegbezuinigen, zonder de lange termijn effecten hiervan op de maatschappij - op de mensen - in acht te nemen, is kortzichtig.		Innovatief / leiderschap		Visie		86183146

		kundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		een kennisorganisatie met gedreven, ervaren en goed opgeleide medewerkers		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86160388

		kundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		over het algemeen vakinhoudelijk op de hoogte,		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86147555

		Kundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Vaarwegbeheerder weet waar hij over praat		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86525763

		Kwakiteit		Deskundig & professioneel		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Kwaliteit, het beste willen  bereiken		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86449036		Ja		Stichting etc.		Partner

		Kwalitatief		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Weten waar men het over heeft en in staat uit te voeren wat is toegezegd of afgesproken.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86421558

		kwaliteit		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		

		Kwaliteitsbewust		Gedegen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Keuzes worden door pZH gemaakt op basis van een goede prijs/kwaliteit verhouding		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86442945		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		laagdrempelig		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Roel van Binsbergen kan ik makkelijk benaderen als er wat aan de hand is met de infiltratie in het duin op kwalitatief gebied		Transparant		Toegankelijk		86442756

		Lange tijdslijnen		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		

		langzaam veranderend		Snelheid		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		verandering wordt gewenst en ingezet, maar verloopt traag bij gebiedsgericht of opgavengestuurd werken		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86770297

		Langzame ambtelijke molens		Daadkracht		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		Procedures lijken soms geen middel, maar een doel op zich.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86148012		Ja		Stichting etc.		Partner

		lastig		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Niet gemakkelijk om snelheid in uitvoering te halen		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86469602		Ja		Stichting etc.		Partner

		Lerende organisatie		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Beide organisaties leren van elkaar en met elkaar, bv inde uitvoering van een BVP tender/contract		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86302824

		leugenachtig		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		PZH liegt over verplichtingen		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86155200		Ja		Stichting etc.		Anders, namelijk:

		leugenachtig		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Liegen over toezeggingen, afspraken, zie hierboven enzovoort		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86643835

		Log		Snelheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Vraag en antwoord, gaan te veel intern over veel schijven zonder betrokkenheid en handelen		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86147864		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Loyaal		Betrokkenheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Blijvende betrokkenheid bij de opgaven		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86446575

		loyaal		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Dat ons opdrachten gegund worden		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86153313		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		loyaal		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De PZH staat oha zeer positief tegenover onze initiatieven. Subsidie voor intitiatieven werden positief beoordeeld		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86488806		Ja		Kennis		Facilitator

		Luisteren		Luisteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Luisteren is een van de belangrijkste doelen van communiceren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86186083		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Luisterend		Luisteren		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Bestemmingsplan regio Westland , invloed schaalvergroting op bestemmingsplan		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86148343

		maatschappelijk gedreven		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		graag een product verbetering op het spoor willen realiseren		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86397480

		macht		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Ondanks samenwerking die deels gestoeld is op partnerschap, worden besluiten soms onverwacht genomen. Hierbij voelen wij ons soms niet gehoord en niet begrepen.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86454966		Ja		Marktpartij		Partner

		Mainport versteviger		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Veel interesse om het belang van de haven van Rotterdam, Dordrecht en het leven daaromheen goede impuls te geven.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86543633		Ja		Stichting etc.		Partner

		manipulatief		Integer		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Bij bijeenkomsten deskundigen laten spreken, die geregisseerd een bijdrage leveren die de opinie beïnvloed. Verdeel en heers toepassen.		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86562847

		mastodont		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		PZH is een log apparaat, waar naar het lijkt niet alle neuzen dezelfde kant uitwijzen. Om een vernieuwing (nieuwe manier van werken) door te voeren is lastig. Daar komt bij dat deze typering opgaat voor zowel de ambtelijke als de politieke setting. In ons geval ging het om de overgang van projectmatig naar programmatisch werken. Het fijne is dat er na 1,5 jaar toch een belangrijke stap in de nieuwe richting is gezet.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86562971		Ja		Stichting etc.		Partner

		matchmaker		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		de provincie brengt in het kader van de decentralisatie van de zorg over de steden heen partijen bijeen.		Servicegerichtheid		Verbinden		86152247		Ja		Wonen		Partner

		Medenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		meedenken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De ambtenaren blijven met ons sparren gedurende de looptijd van een opdracht, hierdoor ontstaat een beter product.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86153313		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		meedenken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Meedenken met het ontwikkelen van living labs		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442866

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Om projecten mogelijk te maken staan beleidsmedewerkers open om de samenwerking te zoeken ook met andere afdelingen binnen provincie		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86158826		Ja		Cultureel		Partner

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De gebiedsregisseur is een echte partner in het proces		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443430		Ja		Stichting etc.		Partner

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		bij complexe projecten met suggesties komen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86416354		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		Meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bereikbaarheid als een van de prioriteiten stellen: dus economie first		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86174420

		Meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De rol die de Provincie pakt in hoe Dunea haar grondwateronttrekkingsvergunningen in de duinen moet gaan aanpassen aan nieuwe wet en regelgeving		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442756

		Meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Samen bepalen hoe zaken optimaal geregeld kunnne worden. Op zoek naar de win win		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146580

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief						1		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		meedenkend indien contact		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Blij met Gerard Wesseling , is betrokken, denkt mee en doet zijn best		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86413017		Ja		Marktpartij		Facilitator

		Meedenkend op programmaniveau		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Op programma- of projectniveau ontmoet ik zeer meedenkende ambtenaren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86728102		Ja		Overheid		Facilitator

		meedenkt		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Onze subsidierelatie eindigt medio dit jaar. Ambtenaren zijn constructief in het meedenken en in het faciliteren van deze omslag. Wij gaan door als marktorganisatie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86151533		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		Meelevend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Kunnen goed aan voelen wat in een ondernemer omgaat		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86502922

		Met menselijk geicht		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		met zichzelf bezig		Gedegen		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		veel intern gedoe en afdelingen kennen elkaar ogenschijnlijk slechter dan dat externen die afdelingen kennen		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86443646

		Milieubewust		Groen & duurzaam		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Actief op milieu thema's. Zoeken daarin de samenwerking en dialoog.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86444328		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Minder bureaucratisch		Dynamisch		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		IB convenant heeft zijn werk gedaan. Het was een positieve ervaring om niet meteen in discussies te geraken over verlenging van het IB		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442756

		modern		Progressief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Moeizaam		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Geen prettige samenwerking, niet belang van gemeente meewegen, soms weinig consequent. Woningcontigenten, windmolens, bestuurskracht		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86216154

		Neemt geen verantwoordelijkheid		Moedig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		In glastuinbouwgebied zijn te veel lozingen, de waterkwaliteit is ver onder de maat (al jaren bekend bij de pzh) waardoor niet alleen de waterkwaliteit niet voldoet, maar er ook geen eerlijke concurrentie is tussen tuinders (de kopgroep investeert wel, de achterblijvers niet): de provincie onderneemt geen enkele actie of rol, zelfs geen signalerende rol, of een coordinerende rol. Het enige dat de provincie zegt is dat de glastuinbouw duurzaam is: voor energie wel, voor water niet.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86422133		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		netjes		Gedegen		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		netjes, keurig in uitingen. in kleding en gedrag. gewoon prima. niets buitensporigs.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86399775

		netwerk		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bij activiteiten op gebied van Energie kom je relevante mensen tegen. Contacten kunnen wel beter gebruikt worden.		Servicegerichtheid		Verbinden		86449411		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Netwerkend		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Gebiedsprocessen zoals in de Krimpenrwaard, Erfgoedlijnen en de participatietafel		Servicegerichtheid		Verbinden		86149707		Ja		Stichting etc.		Partner

		niet altijd lef		Moedig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		niet ingrijpen in dossier windenergie, terwijl dit alle partijen (inclusief de provincie zelf) schade berokkend;traag in scherpe stelling name bij conflict economie en ruimtelijke ordening / milieu op verzoek bedrijf, terwijl een goede oplossing voor alle partijen voorhanden is.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86668321		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		niet dienstverlenend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Eigenlijk zou dit misschien wel meer willekeur moeten zijn als het gaat om het provinciaal detailhandelsbeleid en de schijn te wekken mee te werken aan de Holland Outlet Mall en dat in deze tijd.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86150215

		niet doortastend		Daadkracht		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Begrip en inzicht vertalen naar concrete acties en/of activiteiten. Nalaten om gebruik te maken van het momentum.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86428852		Ja		Cultureel		Facilitator

		niet eenduidig		Consequent		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		meerdere meningen die niet altijd op elkaar worden afgestemd, waardoor verwarring ontstaat.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86148861

		niet integraal		Eenduidig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		bij voorbeeld bij wegenproject niet ook fietsverbindingen of groen bezien en 19 verschillende medewerkers als accounthouder aan onze regio gekoppeld		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86770297

		Niet meedenken		Oplossingsgericht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Er wordt gedacht in beperkingen, niet in mogelijkheden, gedacht vanuit de regelgeving en niet vanuit de gedachte achter de regelgeving en de daadwerkelijke problematiek (woningbouw, kantoren en bedrijventerreinen, rode contouren), windmolens		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86216154

		Niet zo innovatief		Progressief		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Neem geen voortrekkersrol om te vernieuwen. Provincies zoals Noord Holland en Brabant zijn hier veel gefocusseerd mee bezig en trekken daarmee hoogwaardige werkgelegenheid en toegevoegde naar zich toe. Dat is wel opvallend terwijl de Provincie Zuid Holland het grootste inwoner aantal heeft.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86170403		Ja		Marktpartij		Partner

		nodig		Groot, Belangrijk, Relevant		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		veel gezegd over rol van provincies, hoogheemraadschappen, zelfstandigheid van gemeentes, en herindelingen.keer op keer blijkt dat PZH haar rol in de huidige vorm erg goed vervult		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86153603

		nog enigszins behoudend		Progressief		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		nog wel zoekend		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		zoeken naar rol/positie. Minder stringent in regels en procedures maar men wil nog wel controle houden. Hier een goede balans in vinden met elkaar is nog zoeken		Innovatief / leiderschap		Visie		86456821		Ja		Stichting etc.		Partner

		noodzakelijk		Groot, Belangrijk, Relevant		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Voor ruimtelijke plannen kun je niet zonder		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86469602		Ja		Stichting etc.		Partner

		normerend		Toezichthoudend, controlerend		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		

		Omgevingsgericht		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Bij Omgevingsvisie water vanaf het begin betrekken! zowel provinciaal, regionaal als lokaal.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86515275		Ja		Overheid		Partner

		Onbekend		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Wat is de rol van provincie bij omgevingsvergunning b.v. Natura 200, Flora- en Faunawet, Rode lijst, enz.Relatie met Rijksmonumenten, restauratiegeld en BRIM		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86506560

		onbereikbaar		Proactief, actief		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Afhankelijk van het issue niet zichtbaar en afwachtend, geen initiatief.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86169922		Ja		Stichting etc.		Partner

		onbetrouwbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		het onderuit trekken van de Knibbelweg-Oost wat n.b. hun eigen initiatief was.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86146130		Ja		Marktpartij		Facilitator

		onbetrouwbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		PZH komt verplichtingen niet na		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86155200		Ja		Stichting etc.		Anders, namelijk:

		onbetrouwbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Komen afspraken, toezeggingen en zelfs contracten niet na, verbreken samenwerking zonder overleg en op botte wijze, draaien en liegen om hun gedrag te legitimeren  enzovoorts.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		onbetrouwbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Toezeggingen worden meestal niet nagekomen helaas.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86146114

		Onbetrouwbare partner		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Dat de Provincie op eigen initiatief aanschuift bij een grensoorlog tussen Hellevoetsluis en Nissewaard rondom het vraagstuk van mogelijke herindeling Oudenhoorn (1600 inwoners) anno 2017, en daarmee het College van Nissewaard niet ondersteunt maar passeert, maakt haar voor Nissewaard een onbetrouwbare partner.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86419362		Ja		Stichting etc.		Partner

		oncorrigeerbaar		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		PZH laat de Stevenshofbewoners volkomen in de steek en besteedt geen serieuze aandacht aan hun alternatieven		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86155200		Ja		Stichting etc.		Anders, namelijk:

		Ondernemend		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Om te komen tot meer efficiency en kwaliteit in het buitengebied is van belang te denken in nieuwe samenwerkingsvormen en ruimte te geven aan verandering, dat wordt onderzocht.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86470058		Ja		Overheid		Partner

		ondernemend		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Goede focus en gevoel wat ondernemingen belangrijk vinden (voor ons m.n. High Tech in Zuid Holland). Tevens geode initiatieven ter bevordering van netwerken		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86157749		Ja		Marktpartij		Facilitator

		ondernemersgericht		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		innovation quarter, lokale gemeentes zoals noordwijk die proberen werkgelegenheid in sector te stimuleren.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86387936

		Ondernemingsvriendelijk		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bedrijven voelen zich welkom in de provincie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86174420

		ondersteunend		Faciliteren		Positief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		ondersteunend		Faciliteren		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Ondersteunend in het doen van business		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442994		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Ondersteunend		Faciliteren		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De inzet van medewerkers en bestuur van PZH bij bereikbaarheidsissues		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86444177		Ja		Marktpartij		Partner

		ondersteuning		Faciliteren		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		DMV subsidie de ondernemers helpen bij het oprichten van een BIZ of Ondernemersfonds		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146270		Ja		Stichting etc.		Partner

		Onderzoekend		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Open voor nieuwe ideeën en ervaringen		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146446

		Ondoorzichtig		Open		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		De relatie ambtelijk-bestuurlijk is niet altijd duidelijk		Transparant		Open		86330037

		Ondoorzichtig		Open		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5				Transparant		Open		

		ongrijpbaar		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Innovatief / leiderschap		Visie		

		Onpersoonlijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Op verzoek van een lokale wethouder een keer contact gehad met een gedeputeerde tijdens haar bezoek aan de gemeente. Doel-, vervolg- en (bruikbare) kennismaking bleef achterwege.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86185482		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		onrealistisch		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Het huidige beleid is veel te veel gebaseerd op de oude uitgangspunten van toelatingsplanologie en nodigt niet uit tot dialoog. Met name wordt beleid gemaakt naar de grote steden en wordt geen enkele rekening gehouden met de lokale en regionale bijzonderheden in vraag en wens. De Provincie is steeds maar niet in staat zich te gedragen als faciliterende instantie en het beleid over te laten aan de lokale overheden. Het grootste voorbeeld is de visie Mobiliteit en Ruimte die weer als een controle mechanisme over de Provincie hangt en en daarmee de terugtrekkende rol en faciliterend rol die de Provincie zou kunnen hebben zwaar ondermijnt.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86148276		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Ontluikend		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het provinciehuis gaat steeds verder open. Zowel de bestuurders als de ambtenaren zoeken steeds meer pro-actief de gemeenten op en zenden niet alleen, maar luisteren ook actief en dat voelt niet alleen goed maar draagt ook bij aan de invulling van de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86231855		Ja		Overheid		Partner

		Ontwikkelend		Flexibiliteit		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Niet alles hoeft vanaf dag 1 vast te liggen of passen in bestaande constructen. Het proces was iteratief		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86470058		Ja		Overheid		Partner

		ontwikkeling in meedenken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Als men mee gaat in jlde  Ja, ... mits gedachten wordt er ook daadwerkelijk op een positieve manier meegedacht Dat is prettig.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146795		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		onvoorspelbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		er wordt verschillend geopereerd. Sommige ambtenaren zijn betrouwbaar, anderen juist niet. Dat maakt de provincie als bestuursorgaan onvoorspelbaar		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86195533

		onzichtbaar		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Onzichtbaar		Groot, Belangrijk, Relevant		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Als gekozen bestuurslaag, de 2e in het huis van Thorbecke, met een begroting van 600-700 miljoen, komt het bij weinig burgers en instellingen  uit de provincie in de top 5 van belangrijkste instituties  voor.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86554457		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		oog voor omgeving		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		uw organisatie acteert bewust bij ontwikkelingen en inpassing van projecten in haar omgeving (omgevingsmanagement), waarbij stakeholders worden opgezocht en hier waar mogelijk naar duurzame oplossingen wordt gezocht		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86302422		Ja		Adviesbureau		Partner

		Op afstand		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Op afstand		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		De provincie helpt niet waar dat wel kan		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86422133		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Op afstand		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Moeilijk te bereiken, lastig achter te komen wie je nodig hebt. Vaak niet aanwezig waar ik dat wel verwacht had.		Transparant		Toegankelijk		86443245		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		op afstand		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Zeer onbelangrijk		1		0		0		zichtbaarheid beperkt		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86403616

		op de achtergrond		Betrokkenheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		niet intensief betrokken bij bedrijven op het gebied van biobased economy		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86445829

		op grote afstand		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Wat de provincie voor andere GR's doet, geen idee. De nieuwsbrieven van de provincie gaan over onderwerpen die ons niks aan gaan. Geen duidelijk social media beleid. Kloof burger/bedrijven en de Provincie is erg groot.		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86443949		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Opdrachtgever		Sturend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Wij werken namens de PZH als Bevoegd Gezag en voeren dus taken uit namens hen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86156246

		open		Duidelijkheid		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		draait er niet om heen		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86154675

		open		Integer		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		geen verborgen agenda		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86150807

		Open		Open		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2		Overleg met groene partners en de heer Weber.		Transparant		Open		86149304		Ja		Stichting etc.		Partner

		open		Open		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Transparant		Open		

		Open		Open		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Zowel positieve als negatieve momenten bespreekbaar		Transparant		Open		86237829

		Open		Open		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		in communicatie en samenwerking		Transparant		Open		86280426		Ja		Cultureel		Anders, namelijk:

		open		Progressief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		met open vizier naar de toekomst kijken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86444966

		Open		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Sparren over governance mobilteitstafek		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86405521

		open		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		een gevoel welkom te zijn op het provincie-huis, eerlijk overleg, praktisch, praktijkgericht.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86448277		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		Open		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bereid tot luisteren en argumenten wegen; gee starre opstelling		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86210982

		Open		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Goed bereikbaar en helder communicerend		Transparant		Toegankelijk		86413047		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		open in informatieverstrekking		Open		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Als we iets vragen, krijgen we een eerlijk en open antwoord		Transparant		Open		86160790		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Open loket		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Goed teogankelijk.		Transparant		Toegankelijk		86543633		Ja		Stichting etc.		Partner

		Open minded		Luisteren		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		open, toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Laagdrempelig in benadering. Goede informatievoorziening		Transparant		Toegankelijk		86414513

		openstaan		Luisteren		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Gesprek aan gaan, kwetsbaar durven opstellen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86456821		Ja		Stichting etc.		Partner

		oplossend		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Casus Oudenhoorn		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86195872		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Oplossend vermogen		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Knelpunten worden opgelost voordat deze een probleem worden.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86149459		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		oplossingsgericht		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		te veel vragen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86146880

		Oplossingsgericht		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Bestuurlijk blik gericht op oplossingen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86237829

		Oplossingsgericht		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De pZH is gericht op het oplossen van problemen in plaats van het in stand houden ervan of nog erger: het creeëren van problemen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86442945		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Opportunistisch		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		We hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente en de provincie . Toe de gemeente zich er niet aan hield, heeft de provincie ons niet gesteund maar is op afstand gebleven omdat het niet in hun belang was er een punt van te maken.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86443245		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		origineel		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		de manier waarop de provincie Zuid Holland wijst op de verschillende grote gemeenten in deze provincie, die minder met elkaar zouden moeten concurreren, maar celkaar juist meer zouden moeten opzeken; bijvoorbeeld de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149577

		Oude Economie		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		Feitelijk is de toekomst aan economische regio's. Niet voor niets heeft Aboutaleb Jeremy Rifkin binnengehaald als adviseur. De toekomst is aan de stadsregio, lees MRDH, en daar zit dan ook gelijk de spanning. Wat is de toegevoegde waarde, of beter gezegd het nut en noodzaak nog van de Provincie?		Innovatief / leiderschap		Visie		86419362		Ja		Stichting etc.		Partner

		ouderwets		Progressief		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1		Rol als toezichthouder is meer vorm dan inhoud, schiet te kort in méédenken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86188875

		Ouderwets		Progressief		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Samenwerking tussen overheden gebeurt steeds meer op basis van horizontale gelijkwaardige verhoudingen en afstemming in plaats van het oude systeem van verticale gezagsstructuren. De provincie lijkt moeite te hebben mee te veranderen.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86188537		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		ouderwets in rolopvatting		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		gebrekkige selectiviteit in vraagstukken en benadering van die vraagstukken waar de provincie zich mee bezig zou moeten houden		Innovatief / leiderschap		Visie		86154167

		Overbodig, tenzij...		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Zonder echt zichtbare brijdrages aan maatschappij en samenleving wordt de rol van de provincie steeds minder relevant en overgenomen door de grote(re) stedelijke kernen die deze provincie kent. Randstedelijk is het belang van de provincies al sterk ondergeschikt aan dat van de G4.Mijn oproep zou zin: neem initiatieven die werkelijk bijdragen aan maatschappij en samenleving - wees relevant, verbind!		Innovatief / leiderschap		Visie		86554457		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		overheid		Progressief		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		gericht op regels en de handhaving daarvan, minder op ondernemerschap		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149647

		Overleg-bereid		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Gevoelig voor argumenten		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86210982

		Overschat PS niet		Progressief		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		Controlerende taak wordt regelmatig misbruikt om veel te veel op details in te gaan of met een onderwerp aan de haal te gaan.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86148012		Ja		Stichting etc.		Partner

		overzicht totale provincie		Grensoverstijgend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie kijkt duidelijk breder dan de gemeenten(grenzen). Daardoor kunnen zij een bredere lijn uitzetten. Helaas stopt zo iets weer bij de provinciegrens bv. beleid landgoederenzone houdt niet op bij Hillegom		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86196216		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		Papier is geduldig		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Het duurt een tijdje voordat je het ergens over eens bent en het ook uitgevoerd is.Veel visies zijn veel verder dan de ambtelijke praktijk.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86148012		Ja		Stichting etc.		Partner

		partner		Daadkracht		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Heeft soms veel kracht om gestelde doelen te verwezelijken		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86469602		Ja		Stichting etc.		Partner

		Partner		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De Provincie vraagt ondernemers actief mee te denken in haar visievorming. Dus niet van bovenaf besturen, maar informatie ophalen daar waar oplossing en probleem worden gecreëerd. De praktijk.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86146088

		Partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Projecten kunnen alleen in samenwerking gerealiseerd worden.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146574		Ja		Marktpartij		Facilitator

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		In het Huis van Thorbecke is de provincie één van de bestuurslagen. Gemeenten en provincie zijn vanuit die structuur partners. In sommige provincies komt dat meer uit de verf dan in andere provincies. Positief voorbeeld is Brabantstad. Gelukkig zijn er in Zuid-Holland ook enkele voorbeelden zichtbaar aan het worden zoals bij de MRDH.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86160269

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Samen programma's en projecten opzetten en implementeren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86505890		Ja		Overheid		Partner

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		We staan er samen voor.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146662

		partner		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		ontwikkeling greenports, A12 project voor logistieke bedrijven, lobby voor verschillende infra-projecten, triple helix samenwerking in ZH, bedrijfsterreinenbeleid. provincie doet concreet mee aan initiatieven, faciliteert en verbindt partijendeze voorbeelden gelden voor alle drie de trefwoorden		Servicegerichtheid		Verbinden		86443671		Ja		Stichting etc.		Partner

		partner in ontwikkeling		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Paternalistisch		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Vanuit haar rol gaat de provincie er vanuit het beter te weten (sterker nog, dat wordt uitgesproken door bestuurders, zelfs in de media). Dit is voorsorterend op oogkleppen en vasthouden aan een enkel perspectief ipv inzien dat er meerdere perspectieven zijn aan problemen (en oplossingen) en dat pas gezamenlijk de meest rijke oplossing tot stand komt. Dit doe je samen in partnerschap.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86216154

		periodiek resultaatgericht		Consequent		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Sluit aan op "gedeputeerd afhankelijk resultaat"Als er een nieuwe frisse wind waait door het Provinciehuis wordt in de aanstaande periode hard gewerkt aan de nieuw te behalen resultaten. Bestaande projecten verdwijnen even snel als dat ze door de "oude" gedeputeerde bedacht zijn.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86423243

		persoonlijk		Prettig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		persoonsafhankelijk		Eenduidig		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		hoe snel en daadkrachtig je kunt schakelen hangt af van de persoon		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86149647

		plezierig in  contact		Prettig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		plichtsgetrouw		Gedegen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		PZH blijft altijd kijken naar haar plichten richting burger en collega overheden en streeft ernaar al haar verplichtingen ook na te komen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86560120

		politiek		Open		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Keuzes en beslissingen worden politiek gemaakt, dit gebeurt niet altijd rationeel op belangen, en voor een deel ook voor ons als organisatie niet zichtbaar.		Transparant		Open		86513801		Ja		Stichting etc.		Partner

		Positief		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Nieuwe ideeen of samenwerking worden vaak toegejuigd		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86434217		Ja		Overheid		Anders, namelijk:

		Practisch		Oplossingsgericht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De plannen en onthefffingen moeten wel leiden tot een werkbare en effectieve oplossing		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86153164		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Pragmatisch		Eenvoud		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Yesdelft is een voorbeeld hoe de provincie heel praktisch innovatie faciliteert.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86431406		Ja		Marktpartij		Partner

		praktisch		Eenvoud		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Korte wegen, niet burocratisch		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86157749		Ja		Marktpartij		Facilitator

		prettig		Prettig		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		in dagelijkse contacten een goed en prettige sfeer		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442960

		primaat provinciale doelstellingen		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief						-1		0				Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		

		Proactief		Proactief, actief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Altijd op,zoek naar oplossingen, nieuwgierig.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86151430

		Probeert		Doelgericht		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		De provincie probeert wel samen te werken, maar als puntje bij paaltje komt doet de provincie dat niet		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86330037

		procedureel		Efficiënt		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Bijvoorbeeld bij facturatie toch vragen om urenstaten terwijl vooraf is afgesproken dat dit niet nodig was, daarbij; vasthouden aan bestaande procedure terwijl een wijziging hiervan mogelijk meer op zal leveren.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86560120

		procedureel		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		kaders, regels en voorschriften spelen belangrijke rol		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86430227

		procesgericht		Oplossingsgericht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		niet resultaatgericht of alleen per project en niet projectoverstijgend ; ander voorbeeld omgevingsbeleid is procesgericht en er is nog geen duidelijkheid over toetsing/beoordeling van omgevingsplannen die al wel gemaakt worden		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86770297

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		De ambtenaren in de organisatie zijn over het algemeen bekwaam en goed geëquipeerd voor hun taak.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86429529		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		kundige medewerkers		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86455558

		professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		De provincie wil haar taken goed uitvoeren en heeft daartoe goede mensen in dienst		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86149499

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Houding en gedrag, inbreng in overleggen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86405521

		professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De combinatie van vakkundig en constructief leidt er toe dat zij professioneel kunnen optreden.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86193514		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		directe benodigde support en expertise		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86158914

		professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		kennis van zaken in beleid		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86430227

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		professioneel		Gedegen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		snelle opdrachtverlening en betaling. Heldere communicatie over resultaten.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86443906		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		Professioneel		Integer		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Geen persoonlijke belangen.		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86449036		Ja		Stichting etc.		Partner

		professioneel (itt gemeentes)		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		bij gemeentes lpen te veel ambtenaren en wethouders rond die te weinig verstand van zaken hebben, en korte termijn lokale belangen voorop stellen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86153603

		projectgericht		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De betrokken partijen vroegtijdig inlichten en meenemen in en tijdens de uitvoering van projecten, waardoor vaak nog kleine aanpassingen mogelijk zijn.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86147721		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Randvoorwaardelijk		Sturend		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Vanuit de Ruimte en omgevingsmanagement is de provincie Randvoorwaardelijk en kan zij richting gemeenten meer coachend optreden.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86170806		Ja		Stichting etc.		Partner

		Redelijk		Flexibiliteit		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Redelijk betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Tot op heden is het prettig werken met provincie Zuid Holland. Alleen bij ons windproject in Alphen ad Rijn toonde de provincie (PS) zich niet als een betrouwbare partner. Overige projecten zoals in Rotterdam, havengebied, hoeksche Waard, Hoek van holland, etc. lopen en liepen prima.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86146574		Ja		Marktpartij		Facilitator

		reeel		Eenvoud		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		afwegingen prijs kwalitieit		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86146285		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Regelend		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Laten gemeenten niet vrij in te maken keuzen		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86232109

		regels		Consequent		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Wij zijn een rederij van rondvaartschepen die zich aan de regels moet houden van de Binnenvaartwet, deze wordt in het gebied van PZ niet echt gehandhaafd met betrekking tot de beun de Haas die ook een boot bezit maar geen vergunning of keur heeft voor passagiersvervoer maar daar wel geld voor vraagd.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86450931

		Regels opleggen		Toezichthoudend, controlerend		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Dwingende RO regels, wel wordt steeds vaker meegedacht.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86442988

		regelvast		Dynamisch		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Vasthouden aann regelgeving en na veel aandringen pas vanuit de  Ja, ...mits gedachte meedenken kost onnodig veel tijd		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146795		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Regie zonder inspanning		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Landschapstafel, de gemeenten zijn aan zet, dan moet de provincie dat ook doen (loslaten) en niet via allerlei methodes proberen toch zelf weer aan het stuur te gaan zitten. De nieuwe opzet heeft ook tijd nodig en dat moet ook gegund worden, ook in de financiering, anders zal er weinig van de grond komen.		Innovatief / leiderschap		Visie		86442988

		Regionaal		Grensoverstijgend		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Overbruggen van grens-overschrijdende RO   (wegen, milieu)		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86415246

		relatief onafhankelijk		Integer		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		heeft ambities, werkt vanuit collectief belang, met oog voor de lange termijn effecten		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86147555

		resultaten niet zichtbar		Zichtbaarheid		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		Voor een doorsnee burger zijn de resultaten van het werk van de provincie niet zichtbaar, niet duidelijk. men weet vaak niet eens wat de provincie doet, waat haar rol en verantwoordelijkheid is.		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86151533		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		risicomijdend		Moedig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		voorspelbaarheid en beheersing krijgt meer aandacht dan uitstraling, mogelijk effect en werken vanuit het gegeven dat we de toekomst nog niet helemaal kennen en dus moeten proberen... en ook kunnen falen.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86274692		Ja		Stichting etc.		Partner

		Ruimdenkend		Luisteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Staan open voor sugesties		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146337		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Samen sterk		Gelijkwaardigheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Gebiedsprogramma's (geen hierarchie maar samen aan de ambities werken)		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86146635		Ja		Overheid		Facilitator

		samenwerken		Gelijkwaardigheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		daar waar mogelijk samen met diverse partners gelijkwaardig samenwerken		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86444966

		Samenwerken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Partner ROV		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86405521

		samenwerken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Samenwerken		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Samen het doel nastreven van het verhogen van de organisatiegraad dmv een BIZ of Ondernemers Fonds		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146270		Ja		Stichting etc.		Partner

		samenwerkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		project waar staat je provincie .nl samen tot een goed eindresultaat gebracht en goede afspraken gemaakt over beheer		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443108		Ja		Overheid		Partner

		samenwerkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		we hebben een leuk gesprek gehad met erfgoedlijnen, en hier kunnen we mee samenwerken.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86450931

		samenwerkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Samenwerking		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Bij vragen over bedrijventerreinen is men bereid mee te werken aan bijv. verandering van bestemmingsplannen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86186083		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		samenwerking		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Samenwerking tussen mensen		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Positieve samenwerking tussen contactpersonen van onze organisatie en de mensen van PZH, bv in contract evaluatiegesprekken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86302824

		samenwerkingsgericht		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Provincie zoekt nadrukkelijk samenwerking met andere partijen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86147696

		Samenwerkingsgericht		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		scherp op  positie		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		veel aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en het leggen van verantwoordelijkheid bij andere partijen		Innovatief / leiderschap		Visie		86397480

		Sectoraal		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Grote ontwikkelingen raken de portefeuilles van meerdere gedeputeerden. Zoektocht is hoe die integraliteit te borgen zonder in hokjes denken te verzanden		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146580

		serieus		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Er is in het algemeen voldoende tijd en geld om kwalitatief goed werk te kunnen leveren. De ambtenariij is daarin maatgevend. Minder dan een effectief resultaat van de opdracht.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86456095

		service gericht		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		slagvaardig		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		aanleg parallelstructuur en maximabrug		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146130		Ja		Marktpartij		Facilitator

		slagvaardig		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		actiegericht, geen oeverloze ambtelijke verhalen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86158914

		Slordig met cijfers		Correct, accuraat		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Bedragen in subsidietoekenningen en -afrekeningen kloppen bijna nooit; vrijwel elke keer worden fouten gevonden en moeten de stukken worden gecorrigeerd.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86183146

		snel		Snelheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De reactietijd is snel gebleken, zeker nu vergeleken met een Europees traject.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86420594		Ja		Marktpartij		Facilitator

		solide		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		

		Solide bestuur		Gedegen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het bestuur is ervaren en door de wol geverfd en staat boven de partijen zoals gemeenten en regio's binnen de bestuurlijke structuur van Nederland.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86170403		Ja		Marktpartij		Partner

		soms bureaucratisch		Daadkracht		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		regelgeving en termijnen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86443051		Ja		Overheid		Partner

		Soms bureaucratisch		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		In project oplevering soms star en op de letter acterend in plaats van consencus		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86302824

		Soms onhandig		Deskundig & professioneel		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Soms star		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Soms traag		Snelheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Bureaucratisch		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86453196

		soms wat traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		doet soms lang voor de interne procedures zijn doorlopen		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86157680		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		soms weinig doortastend		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Op sommige dossiers wordt wel in woord, maar niet in daad krachtdadig doorgepakt.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86413047		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Star		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		In de tot standkoming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de provincie jaren lang blijk gegeven van een niet coöperatieve houding. Ze heeft aan de zijlijn gestaan en op verschillende verzoeken om mee te werken, geen gehoor gegeven. Ook in de economische ontwikkeling van Schiedam bij het aantrekken van bedrijvigheid heeft de provincie zich op een aantal momenten tot op de dag van vandaag een tegenstander getoond.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86188537		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Star		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Bureaucratisch en formalistisch.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86206300

		Stimulerend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Expo Milaan deelname		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86148343

		stimulerend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		strategisch		Grensoverstijgend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		goed thuis in het krachtenveld tussen overheden (gemeenten tot en met Europa), sociale partners, semi-publieke belangen, sectorale belangen		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86454201

		Strategische toekomstagenda (klimaat)		Overig		Neutraal		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Hoe kunnen we slim inspelen op klimaatverandering (clusterbuien, hittestress)? We gaan een zeer ingrijpende transitie naar een klimaatrobuuste omgeving en naar een circulaire economie met zero emission CO2 vóór 2050!						86515275		Ja		Overheid		Partner

		stroperig		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		de processen die doorlopen moeten worden duren soms lang, bijvoorbeeld voordat een opdracht definitief als beschikking tot ons komt.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86153313		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		stroperig		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		ontwikkelingen Zuidplaspolder, niet besluitvaardig waardoor ondernemers (en ook de gemeente) op slot zit. Geen goede ontwikkeling		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86150215

		sturing		Sturend		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Provincie stuurt op de achtergrond mede het process en dat is een belangrijke voorwaarde tot succes, maar kan ook een valkuil zijn als er teveel politiek wordt bedreven		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86446486

		subsidie verlenend		Financier		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Zorgen voor faciliteiten zoals financiële bijdragen voor projecten		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86232109

		subsidieverstekker		Financier		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		de overheid verleent subsidie voor onderhoud historische buitenplaatsen. Voor restauratiesubsidie moet je bij de provincie zijn. De Provincie ZH pakt dit goed op. Ook voor die hist. buitenplaatsen die buiten de landgoederenzone vallen is een mogelijkheid tot verlening subsidie restauratie.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86196216		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		Tamelijk groen ingesteld		Groen & duurzaam		Neutraal		Neutraal		Zeer onbelangrijk		1		0		0				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		

		te Macro		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie kent vele soorten economieën en samenlevingen, maar bekijkt het toch te veel als eenheid- worst . dus belangen worden te weinig gewogen		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86147864		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		te stedelijk		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1				Innovatief / leiderschap		Visie		

		Te weinig middenbestuur		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie worstelt met rol als bovenliggende overheid t.o.v. gemeenten. Gemeenten ervaren wel de restricties, maar te weinig de bovenlokale partner die coördineert, afstemt, bemiddeld, gidst en de meerwaarde van intergouvernementele samenwerking helpt realiseren.		Innovatief / leiderschap		Visie		86444498

		te weinig partner		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		basis houding niet vanuit gedeeld belang		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86403616

		Tegenwerkend (ondemocratisch)		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Dossier Vijfheerenlanden: zonder enige betrokkenheid en zonder het tijdig informeren van Vijfheerenlanden gemeenten eigen consultatietraject organiseren van inwoners. Tevens actieve lobby tegen een Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden organiseren in regio en bij Rijk en een collega provincie (Utrecht) onheus zwart maken. Dit dossier is een schoolvoorbeeld van het klaarblijkelijke onvermogen van de provincie Zuid-Holland om dit inhoudelijke vraagstuk bestuurlijk te benaderen. Datgene wat regeert in het provinciehuis is klaarblijkelijk emotie.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86205580		Ja		Overheid		Facilitator

		Terughoudend/voorzichtig		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Het gaat hier om de regierol in de ruimtelijke ordening. Het landschap in Zuid-Holland staat onder grote druk. Zuid-Holland wordt in rap tempo volgebouwd. Het agrarische en natuurlijke landschap zou beschermd moeten worden. De provincie heeft hiervoor de instrumenten en heeft bij de decentralisatie (het loslaten van de bescherming van het landschap door het rijk) de regierol toegewezen gekregen, maar schuift die verantwoordelijkheid in eerste instantie en in te grote mate door naar de gemeenten, die er over het algemeen een puinhoop van maken. Met betrekking tot de kust heeft de provincie de regierol wel opgepakt, maar pas na lang en intensief aandringen van natuurorganisaties, met steun van de bevolking.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86445959		Ja		Stichting etc.		Partner

		teveel regels		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		De datum is dus heel strak maar het aantal ook. het maakt niet uit of je er 1 te weinig hebt of 20. Dat is nogal een verschil helemaal voor een kleinere gemeente		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443792		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Tijdig		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		signalering conform planning		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86150593		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		to the point		Eenvoud		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Samenwerking met ambtenaren concreet en direct, niet (te) bureaucratisch		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86843308

		Toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Contactpesoon beschikbaar		Transparant		Toegankelijk		86146580

		toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		realisatie Alpherium, Doelwijk, I.T.C.		Transparant		Toegankelijk		86146130		Ja		Marktpartij		Facilitator

		Toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Over diverse onderwerpen vindt overleg plaats. De ANWB wordt ook betrokken bij plannen en kan ook voorstellen en suggesties inbrengen		Transparant		Toegankelijk		86513801		Ja		Stichting etc.		Partner

		toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		niet super ambtelijk, oplossingsgericht, redelijk.		Transparant		Toegankelijk		86448277		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		medewerkers mee op het niveau van het vraagstuk		Transparant		Toegankelijk		86444966

		Toegankelijk en Cooperatief		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Transparant		Toegankelijk		

		toekomstgericht		Progressief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Toekomstvisie		Visie, weet rol		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Provincie heft een duidelijke lange termijnvisie waar zij invulling aan willen geven		Innovatief / leiderschap		Visie		86446486

		Toezichthouder		Toezichthoudend, controlerend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Toezicht houden op de financiën van gemeenten, zoals nu bij Voorschoten.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86279418

		Top-down regie		Gelijkwaardigheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Eerst als provincie vanuit het eigen belang zelf bedenken hoe het moet en hiervoor tools ontwikkelen en dan uitgewerkt voorleggen aan partners.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86450334		Ja		Overheid		Partner

		Traag		Snelheid		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0				Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		

		Traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Besluitvorming laat lang op zich wachten		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86502922

		traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Als je een vraag neer legt bij de provincie dat kun je er vanuit gaan dat er niet snel een antwoord komt. Als je een dossier moet afhandelen met de provincie dan kun je voor iets simpels wel een jaar uittrekken of langer.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86146114

		Traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Procedures en besluitvorming duurt lang		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86441759

		traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Moeizame afstemming van verschillende input en  uiterst trage planning door geringe overlap in partime werkende professionals.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86456095

		traditioneel		Progressief		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2		De eerste insteek is traditioneel, dit zijn de regels en zo moet het gebeuren. Zou anders moeten. De burger staat immers centraal en de de overheid. Dat vraagt om een andere wijze van werken en denken die langzaam wordt ingezet		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86146795		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Traditioneel		Progressief		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Idem als hiervoor. Daarnaast merk ik dat de provincie nog wat blijft hangen in de traditionele toezichthoudende rol. Ik mis organisatiebreed de spirit en de durf / het lef om nieuwe wegen in te slaan. Er is veel behoefte aan de verbindende rol die de provincie zeker nog veel meer zou kunnen spelen.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86480202		Ja		Overheid		Partner

		Transparant		Open		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Gevolg en voortgang		Transparant		Open		86150593		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		transparant		Open		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Er is helderheid over verwachtingen, behoeften en het realiteitsgehalte van ambities en behoeften.		Transparant		Open		86234300		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		transparant		Open		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Goede informatievoorziening op de website .		Transparant		Open		86414513

		transparant		Open		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		laten zien van wat en wat niet kan		Transparant		Open		86150807

		Transpararant		Open		Positief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Geeft inzicht in handelen		Transparant		Open		86149667

		uitermate stroperig		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		afwachtend. je kunt op 22 december een overleg hebben en pas op 27 februari daar een gekleurd en op onderdelen ronduit beschamend verslag van krijgen, met het verzoek de genoemde punten te verwerken voor het overleg van 13 maart, terwijl je kunt weten dat de stukken daarvoor al lang gereed en verzonden zijn en de presentaties zijn afgerond.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86147555

		Uitnodigend		Motiverend, bemoedigend		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Open staan voor nieuwe ideeen of kritische reflecties		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86421558

		uptodate		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Kennis van zaken		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86442994		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		vaag		Duidelijkheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		wat is hun belang? waarom zien we hier wel de provincie en daar niet? wat is de verhouding tot de grote steden? wat is de toegevoegde waarde?		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86146205		Ja		Cultureel		Partner

		Vakkundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		vakkundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Kennis van zaken		

		Vakkundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De vergunningverlener, toezichthouders, technisch specialisten verstaan hun vak waardoor zij zich een goed oordeel over de situatie kunnen vormen.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86193514		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		van goede wil		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Onze contactpersoon is goed ingevoerd in het netwerk, en als hij dat al niet is, dan gaat hij er achteraan. Zeer prettig!		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86562971		Ja		Stichting etc.		Partner

		Van goede wil		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Altijd beschikbaar voor gesprek, overleg en vervolg		Transparant		Toegankelijk		86146128

		vanuit eigen proces		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		elke keuze start vanuit het eigen proces van de provincie. Het is niet aangesloten op de omgeving (waterschappen, gemeenten)		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443646

		Veel overhead		Efficiënt		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		De uitvoering staat erg op afstand en er zijn veel medewerkers die als projectleider gekwalificeerd zijn, maar weinig "handjes" die kennis hebben van de uitvoering.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86156246

		veel relevante kennis		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Externe veiligheid, detailhandel, mogelijkheden in de ruimtelijke ordening		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86668321		Ja		Adviesbureau		Toezichthouder / regelgever

		Veelkoppig bestuursorgaan		Eenduidig		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Samenwerken en afspraken maken met een gedeputeerde is niet altijd hetzelfde als afspraken maken met GS.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86450334		Ja		Overheid		Partner

		Veelkoppig monster		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Functionarissen en afdelingen die gerelateerd beleid uitvoeren weten vaak niet van elkaars bezigheiden. Voorbeeld: waterrecreatie is binnen PZH een verweesd onderwerp (uitspraak CdK, zomer 2016)		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86728102		Ja		Overheid		Facilitator

		Ver van markt		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		De provincie leeft soms iets te veel in haar eigen ivoren toren en initieert soms initiatieven zonder rekening te houden met al bestaande gremia, zonder goed na te denken over nut, noodzaak en rol (voorbeeld: Energy Innovation Board)		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86186749

		Ver weg		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Het provinciehuis is lastig te bereiken. Heel soms komen medewerkers van de provincie op bezoek.		Transparant		Toegankelijk		86413592

		Ver weg locatie		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		vanuit Papendrecht is lastig om provinciehuis in Den Haag of haar vertegenwoordigers te zien. Uiteraard is telefoon kortbij.		Transparant		Toegankelijk		86183542		Ja		Stichting etc.		Partner

		Verantwoordelijk		Overig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De Provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit, voor "groen", voor wandel- en fietsnetwerken en voor provinciale wegen						86513801		Ja		Stichting etc.		Partner

		Verbindend		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie heeft altijd oog voor het bredere regionale belang en dat is prettig in discussies waar 'kleine' belangen een rol spelen.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86186749

		verbindend		Verbindend		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		meerdere stakeholders betrekken bij het programma incl. greenports en additionele provincies zoals Noord Holland		Servicegerichtheid		Verbinden		86147433

		verbindend		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Verbinden		

		verbindend		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Provincie probeert vaak gemeenten en/of MRDH te verbinden met groter belang. Gaat vaak goed, soms minder omdat bijv. MRDH eigen koers wil varen.		Servicegerichtheid		Verbinden		86443039

		Verbindend		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie zorgt er voor dat gemeenten met tegengestelde belangen gezamenlijk om tafel gaan om problemen van het bedrijfsleven op te lossen.		Servicegerichtheid		Verbinden		86444177		Ja		Marktpartij		Partner

		verbinding		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Zoeken naar kansen en mogelijkheden vanuit eigen organisatie naar praktijk in de regio		Servicegerichtheid		Verbinden		86456821		Ja		Stichting etc.		Partner

		Verborgen agenda		Integer		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Dossier Vijfheerenlanden: actieve tegenwerking tegen een Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden organiseren in regio en bij GR'en. Desgevraagd dit ontkennen. Dat is treurig voor een provincie die jarenlang weinig interesse en betrokkenheid heeft getoond bij het meest ver van Den Haag gelegen stukje Zuid-Holland.		Maatschappelijk verantwoord		Integer		86205580		Ja		Overheid		Facilitator

		verdeeld		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Het perspectief van de provincie op complexe ruimtelijke vraagstukken lijkt te wisselen vanuit verschillende delen vanuit PZH.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86454966		Ja		Marktpartij		Partner

		verkokerd		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		de schotten tussen portefeuilles en afdelingen zijn regelmatig hoog, dik en hardnekkig. Dat komt een effectieve of efficiënte manier van werken niet ten goede.  Zo zou bijvoorbeeld de wisselwerking tussen portefeuilles groen en energie best steviger mogen (nota bene in 1 hand), en groen en ruimtelijke ordening. Het kan ook een presentatielaag zijn, dat vanuit de positie waar ik me bevind niet optimaal zichtbaar is hoe de verwevenheid wel rendeert.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86562971		Ja		Stichting etc.		Partner

		Vernieuwend		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Jaap Smit		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149304		Ja		Stichting etc.		Partner

		Vernieuwend		Innovatief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Netwerkend werken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		8.62804268628042E+15

		vernieuwend		Innovatief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Nieuwe contractvormen (lang lopend onderhoud en energietransitie (N211 en N470)		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86290666		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		Verouderde rolopvatting		Progressief		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Provincie in huidige vorm past niet meer bij modern decentraal bestuur. Er wordt nu naar een nieuwe rol gezocht, maar nog steeds vanuit het oude machtskader.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86206300

		Verschillend		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4				Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		

		verschillende kwaliteit medewerkers		Consequent		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Heb ook medewerkers meegemaakt zonder daadkracht		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86413017		Ja		Marktpartij		Facilitator

		versnipperd, sectoraal		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		in de gebiedsontwikkeling Waterdriehoek wordt weer sectoraal ipv integraal gedacht, dat is tov de vorige periode een achteruitgang		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86443430		Ja		Stichting etc.		Partner

		verzuild		Eenduidig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		veel van deze gebieden liggen op verschillende beleids terreinen. Dan is het moeilijk om iets voor elkaar te krijgen!		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146260		Ja		Marktpartij		Partner

		visie		Visie, weet rol		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		vervoer over water stimuleren, waarbij alle aspecten die hierin van belang zijn meegenomen worden. lange termijn visie en ambitie		Innovatief / leiderschap		Visie		86503674		Ja		Kennis		Partner

		vooringenomen		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		beelden niet bij willen stellen. Mening is gevormd en wordt gevoed door dezelfde bronnen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86562847

		voorspelbaar		Innovatief		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		weinig innovatief		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86154675

		vooruitdenkend		Proactief, actief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4				Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		

		vooruitlopend		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		gaan niet perse de gebaande paden		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86157680		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		Vooruitstrevend		Innovatief		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Innovation Quarter		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86174420

		voorzichtig		Moedig		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		durft niet altijd door te pakken		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86430227

		voorzichtig		Moedig		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3				Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		

		Voorzichtig		Moedig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Zelfde voorbeeld als bij de vraag hiervoor; het toegezegde instrumentarium is er nog  steeds niet.  Out of the box denken gebeurt niet of nauwelijks. Alleen  de CDK zie ik met zijn deelname aan het burgerinitiatief in onze gemeente ongebruikelijke wegen en paden verkennen. Dat waardeer ik zeer. Maar hij staat hier wel alleen in. Er is in het provinciehuis geen cultuur van creatief denken of out of the box denken.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86480202		Ja		Overheid		Partner

		Vriendelijk		Prettig		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2		Neemt de tijd om antwoord te geven of na te vragen en terug te koppelem		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86160541

		vriendelijk		Prettig		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Vriendelijk		Prettig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De persoon waar wij als samenwerkingsverband mee te maken hebben is behulpzaam en vriendelijk		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86146161

		Vriendelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Onbelangrijk		2		1		2		Benaderbaar, toegankelijk, niet meteen afwijzend		Transparant		Toegankelijk		86387273

		Vriendelijke contactpersonen		Prettig		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Contactpersonen zijn vriendelijk en goed bereikbaar. Ze behartigen de belangen van de klant.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86183146

		warmtenet		Overig		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3								

		weinig compassie/menselijkheid		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bij het vergunninghoudersvraagstuk gaat het om mensen die gevlucht zijn. Ik kreeg het idee dat om nummers ging en dat vond ik vreselijk. Ik heb afgelopen jaar ook als een koehandel gezien soms waarbij ik met een regiogemeente mensen aan het uitruilen was. En ik heb zo vaak over deze mensen gepraat op een manier die ik niet wilde dat er was maar die de rijksoverheid en de provinciale overheid van mij vroegen. Het voelde of deze mensen 'onrecht werd aangedaan'. Huisvesten, huisvesten, huisvesten terwijl de integratie en participatie te wensen over liet.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443792		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		weinig consequent		Consequent		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		de provincie heeft er een handje van om strenge regels te stellen en die vervolgens met allerlei onnavolgbare bestuurlijke bochten ineens heel ruim te interpreteren zijn: stel ze wel en hou je eraan, of stel ze niet.		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		86146205		Ja		Cultureel		Partner

		weinig flexibel/meedenkend		Flexibiliteit		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Te weinig meedenkend aan oplossingen voor problemen die op lokaal niveau spelen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86413047		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		weinig kundig		Deskundig & professioneel		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Ik heb weleens dezelfde berekening wel 7 keer moeten uitleggen. Na elk overleg was het duidelijk, daarna kwam er mail dat het toch niet duidelijk is.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86146114

		weinig samenwerking		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Weinig wederzijds begrip		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Dit is nog vaak aan de orde, maar gaat wel steeds beter. Provincieambtenaren kunnen soms lastig de werkdruk van kleinere gemeenteambtenaren inschatten en daarnaast is over en weer daardoor soms wat afstand. Dit scheelt overigens per onderwerp en per medewerker. Het is dus aan twee kanten hieraan werken.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86442988

		Wel wat log		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Het kost de nodige tijd om daadwerkelijk tot actie te komen. Kan wellicht wat sneller, wendbaarder		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86434217		Ja		Overheid		Anders, namelijk:

		Welwillend		Prettig		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Aardige medewerkers.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443245		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3				Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		

		Welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Jullie doen je best		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86441759

		welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Erfgoedlijn Atlantikwall: luisterend oor, bereid om mee te denken en een bijdrage te leveren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86428852		Ja		Cultureel		Facilitator

		Welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Open voor suggesties		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86449036		Ja		Stichting etc.		Partner

		Welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie doet mee aan de hiervoor vermelde natuurontwikkeling en toont ook anderszins interesse in ons gebied.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86480202		Ja		Overheid		Partner

		Welwillend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Mijn contact is met name met de meer seniore rollen in de provincie. Ik merk daar dat bestuurders het beste willen voor de provincie		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86423897

		werkt erg traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Trage beantwoording van email		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86423243

		Windenergie		Overig		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Provincie wijst locaties aan. Als wij dan later project hiervoor indienen is het voor ons belangrijk dat provincie ook positief beslist						86146574		Ja		Marktpartij		Facilitator

		wisselend karakter		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		verschillende houding  in aansturing van projecten		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86290666		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		zakelijk		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1		soms te afstandelijk en niet altijd meedenkend, maar volgens regels denken		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86566952		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		zakelijk		Zakelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		In het kader van het intergemeentelijk toezicht		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86195872		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		Zakelijk		Zakelijkheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Gewoon zeggen als belangen niet overeenkomen		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		86421692		Ja		Overheid		Partner

		Zelfgericht		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Er wordt heel veel intern overlegd, maar nogal ad hoc, vanuit eigen percepties en met te weinig visie/gevoel van waaraan in de samenleving behoefte is.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86444498

		Zoegvuldig		Gedegen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Afweging van belangen is transparant en duidelijk		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86153164		Ja		Stichting etc.		Toezichthouder / regelgever

		Zoeken		Luisteren		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Er worden in gesprekken vragen gesteld als "Wat verwacht je van ons?" Waarmee kan ik je helpen?" Dat wordt als prettig ervaren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86231855		Ja		Overheid		Partner

		Zoekend		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Onbelangrijk		2		-1		-2				Innovatief / leiderschap		Visie		

		zoekend		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Niet altijd duidelijk of de provincie t.a.v. sommige thema's of processen een meerwaarde heeft of hoe ze die meerwaarde kunnen creëren.		Innovatief / leiderschap		Visie		86147696

		zoekend		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Wettelijke taken van provincie op gebied van jeugd, volksgezondheid en ambulancezorg bestaan niet meer, maar de provincie zoekt nog wel naar een legitimerende meerwaarde van een faciliterende of coördinerende rol,		Innovatief / leiderschap		Visie		86418629

		zoekend		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Zoekend naar rol in de energietransite mn versus rol rijk en versus rol gemeenten en andere stakeholders. Energietransitie is onzeker en PZH is in mijn beleving zoekend naar rol		Innovatief / leiderschap		Visie		86266341

		zoekend naar betekenis		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Onder voorzitterschap van de CdK zoekt GS en PS naar een nieuwe invulling van haar rol en bijdrage aan het openbaar bestuur. Of de behoefte hieraan bij Rijk, gemeenten en samenleving in al haar geledingen aanwezig is, is de vraag.		Innovatief / leiderschap		Visie		86160269

		zoekend naar positie		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Bij het gevecht om de Vijfheerenlanden (Utrecht of PZH) ervaren we geen sterke PZH		Innovatief / leiderschap		Visie		86488806		Ja		Kennis		Facilitator

		zoekend naar rol		Visie, weet rol		Negatief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		de maatschappij veranderd, de rol van de overheid moet ook veranderen. provincie wil meer partner zijn maar weet nog niet goed hoe dat in te vullen.		Innovatief / leiderschap		Visie		86148861

		Zoekend naar rol		Visie, weet rol		Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		In wat ze voor gemeenten kunnen betekenen.		Innovatief / leiderschap		Visie		86440495

		zoekt verbinding		Verbindend		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Ambtenaren waarmee wij werken zijn toegankelijk en zoeken naar verbinding met de partijen met wie zij samenwerken. Betrokkenheid is gegroeid en de traditionele subsidierelatie is veranderd in partnerschap		Servicegerichtheid		Verbinden		86151533		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		Zorgvuldig		Gedegen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Verdiepen zich uitvoerig in de markt		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86502922

		zorgvuldig		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		neen		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86387999

		Zorgvuldig		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Bewust van haar verantwoordelijkheden en daarnaar handelend		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86146446

		zorgvulidg		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		PZH stelt budgetten vast voor uitvoering en heeft als beleid om hier niet te veel schommelingen in te laten plaatsvinden. Het opstellen van begroting en werkplannen is een interactief proces		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86156233		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		Zwak in bestuurskracht		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Niet goed in staat knopen door te hakken en met gezag verder te komen. Blijft te veel en kang praten.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146128

						Neutraal		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Doordat het contact zeer gering is is er geen ervaring hiermee.						86185709

						Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Doordat het contact zeer gering is is er geen ervaring hiermee.						86185709

						Neutraal		Neutraal		Neutraal		3		0		0		Doordat het contact zeer gering is is er geen ervaring hiermee.						86185709





Reputatiebegrippen mooie cases

		Reputatiebegrip		Thema		Eigenlijke gevoel (correcties neutraal)		Gevoel		Belangrijk		Belang		Gevoel		Belanggevoel		Toelichting reputatiebegrip		Dimensie		Attribuut		ID		In bellijst		Categorie		Rol

		afstandelijk		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		verdiepen zich niet of nauwelijks (in ieder geval niet merkbaar) in de belangen van gemeenten.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86195533

		betrokken		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Grote inhoudelijke belangstelling voor resultaten van opdrachten en kritische vragen.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443906		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		betrokkenheid		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		provincie loopt niet weg als het even lasting wordt, maar zet dan juist een tandje bij om problemen op te lossen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86446486

		In verbinding		Betrokkenheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Hiermee doel ik op 'weten wat er lokaal speelt'. ik heb ervaren dat een lokaal initiatief door de provincie werd opgepikt en aan werd geboden om hier actief aan bij te dragen. Dat is zeer goed!		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86610465

		oncorrigeerbaar		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		PZH laat de Stevenshofbewoners volkomen in de steek en besteedt geen serieuze aandacht aan hun alternatieven		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86155200		Ja		Stichting etc.		Anders, namelijk:

		weinig compassie/menselijkheid		Betrokkenheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		1		5		Bij het vergunninghoudersvraagstuk gaat het om mensen die gevlucht zijn. Ik kreeg het idee dat om nummers ging en dat vond ik vreselijk. Ik heb afgelopen jaar ook als een koehandel gezien soms waarbij ik met een regiogemeente mensen aan het uitruilen was. En ik heb zo vaak over deze mensen gepraat op een manier die ik niet wilde dat er was maar die de rijksoverheid en de provinciale overheid van mij vroegen. Het voelde of deze mensen 'onrecht werd aangedaan'. Huisvesten, huisvesten, huisvesten terwijl de integratie en participatie te wensen over liet.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443792		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		onze langdurige samenwerking laat zien dat wij uw organisatie en medewerkers in het algemeen kunnen vertrouwen en hier betrouwbaar in opereren. O.a. t.a.v. nakomen afspraken en verantwoordelijkheden , opdrachtverlening en persoonlijke relaties		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86302422		Ja		Adviesbureau		Partner

		betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		PZH is betrouwbare partij en heeft de juiste intenties en komt afspraken na		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86266341

		Correct en positief		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Geen verschil van inzicht. Komen afspraken correct na.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86200697

		onbetrouwbaar		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Komen afspraken, toezeggingen en zelfs contracten niet na, verbreken samenwerking zonder overleg en op botte wijze, draaien en liegen om hun gedrag te legitimeren  enzovoorts.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		

		Opportunistisch		Betrouwbaarheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		We hebben een overeenkomst gesloten met de gemeente en de provincie . Toe de gemeente zich er niet aan hield, heeft de provincie ons niet gesteund maar is op afstand gebleven omdat het niet in hun belang was er een punt van te maken.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86443245		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Redelijk betrouwbaar		Betrouwbaarheid		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Tot op heden is het prettig werken met provincie Zuid Holland. Alleen bij ons windproject in Alphen ad Rijn toonde de provincie (PS) zich niet als een betrouwbare partner. Overige projecten zoals in Rotterdam, havengebied, hoeksche Waard, Hoek van holland, etc. lopen en liepen prima.		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		86146574		Ja		Marktpartij		Facilitator

		afwachtend		Daadkracht		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Initiatieven vanuit bedrijfsleven, krijgen vaak tegengas van lokale "bewegingen", dit suddert te lang door, zodat er welhaast niet meer ingegrepen kan worden zonder allerlei procedures op te starten en door te moeten lopen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86147721		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Formeel		Daadkracht		Negatief		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		ZH is een ambtelijke organisatie, ik was er bijv. in 2014 voor een brainstorm van Holland Instrumentation en Medical Delta. Allemaal keurig, goed gegeten, maar weinig vervolg.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86413592

		gedeputeerd afhankelijk resultaat		Daadkracht		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Na de verkiezing van Provinciale Staten wordt het hele bestuur "politiek" aangepast aan de politieke voorkeur van de nieuwe gedeputeerde. Hierdoor wordt door de daaronder werkende ambtenaren een afwachtende houding aangenomen: "eerst maar eens afwachten wat de nieuwe gedeputeerde wil"Na de verkiezingen moeten ambtenaren afwachten wat de nieuwe koers betekend voor een project: "we moeten ons nu even inwerken" Het gevolg is dat er bij elkaar ruim een jaar niets gebeurd.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86423243

		slagvaardig		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		aanleg parallelstructuur en maximabrug		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86146130		Ja		Marktpartij		Facilitator

		slagvaardig		Daadkracht		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		actiegericht, geen oeverloze ambtelijke verhalen		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86158914

		Terughoudend/voorzichtig		Daadkracht		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Het gaat hier om de regierol in de ruimtelijke ordening. Het landschap in Zuid-Holland staat onder grote druk. Zuid-Holland wordt in rap tempo volgebouwd. Het agrarische en natuurlijke landschap zou beschermd moeten worden. De provincie heeft hiervoor de instrumenten en heeft bij de decentralisatie (het loslaten van de bescherming van het landschap door het rijk) de regierol toegewezen gekregen, maar schuift die verantwoordelijkheid in eerste instantie en in te grote mate door naar de gemeenten, die er over het algemeen een puinhoop van maken. Met betrekking tot de kust heeft de provincie de regierol wel opgepakt, maar pas na lang en intensief aandringen van natuurorganisaties, met steun van de bevolking.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86445959		Ja		Stichting etc.		Partner

		deskundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De provincie is ambtelijk en bestuurlijk in staat om kritisch opbouwend mee te denken en beslissen over de complexe taken die wij uitvoeren.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86156233		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		Professioneel		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		De ambtenaren in de organisatie zijn over het algemeen bekwaam en goed geëquipeerd voor hun taak.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86429529		Ja		Marktpartij		Leverancier / opdrachtgever

		professioneel (itt gemeentes)		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		bij gemeentes lpen te veel ambtenaren en wethouders rond die te weinig verstand van zaken hebben, en korte termijn lokale belangen voorop stellen		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86153603

		Vakkundig		Deskundig & professioneel		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De vergunningverlener, toezichthouders, technisch specialisten verstaan hun vak waardoor zij zich een goed oordeel over de situatie kunnen vormen.		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		86193514		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		Ambtelijke eilanden		Eenduidig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Twee programma managers met een tegenstrijdige, niet afgestemde inzet. Bestuurlijke besluitvorming in een provinciaal programma als vaststaand gegeven presenteren aan een ander bestuursorgaan, dat hierop geen invloed heeft kunnen uitoefenen.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86450334		Ja		Overheid		Partner

		verkokerd		Eenduidig		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		de schotten tussen portefeuilles en afdelingen zijn regelmatig hoog, dik en hardnekkig. Dat komt een effectieve of efficiënte manier van werken niet ten goede.  Zo zou bijvoorbeeld de wisselwerking tussen portefeuilles groen en energie best steviger mogen (nota bene in 1 hand), en groen en ruimtelijke ordening. Het kan ook een presentatielaag zijn, dat vanuit de positie waar ik me bevind niet optimaal zichtbaar is hoe de verwevenheid wel rendeert.		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		86562971		Ja		Stichting etc.		Partner

		Pragmatisch		Eenvoud		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Yesdelft is een voorbeeld hoe de provincie heel praktisch innovatie faciliteert.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86431406		Ja		Marktpartij		Partner

		to the point		Eenvoud		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Samenwerking met ambtenaren concreet en direct, niet (te) bureaucratisch		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86843308

		subsidieverstekker		Financier		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		de overheid verleent subsidie voor onderhoud historische buitenplaatsen. Voor restauratiesubsidie moet je bij de provincie zijn. De Provincie ZH pakt dit goed op. Ook voor die hist. buitenplaatsen die buiten de landgoederenzone vallen is een mogelijkheid tot verlening subsidie restauratie.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86196216		Ja		Stichting etc.		Leverancier / opdrachtgever

		gedegen		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		alles wordt gedetailleerd uitgewerkt		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86149647

		Goed		Gedegen		Positief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Er is een goed en professioneel contact over verschillende dossiers. Er is bijv. veel contact geweest met Irene Pirovano		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86459370

		grondig		Gedegen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		alle spelregels worden eerst grondig uitgezocht , waardoor het vervolg soepel kan lopen		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86503674		Ja		Kennis		Partner

		met zichzelf bezig		Gedegen		Negatief		Neutraal		Neutraal		3		0		0		veel intern gedoe en afdelingen kennen elkaar ogenschijnlijk slechter dan dat externen die afdelingen kennen		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86443646

		Solide bestuur		Gedegen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het bestuur is ervaren en door de wol geverfd en staat boven de partijen zoals gemeenten en regio's binnen de bestuurlijke structuur van Nederland.		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		86170403		Ja		Marktpartij		Partner

		origineel		Innovatief		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		de manier waarop de provincie Zuid Holland wijst op de verschillende grote gemeenten in deze provincie, die minder met elkaar zouden moeten concurreren, maar celkaar juist meer zouden moeten opzeken; bijvoorbeeld de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86149577

		betrekken belanghebbenden		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		De provincie doet in toenemende mate haar best om belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van haar beleid. Als NGO merken we dat wij en andere belangenorganisaties betrokken worden bij de ontwikkeling van het beleid en dat we daar ook invloed op uit kunnen oefenen. Onze betaalde opdrachten hebben de afgelopen jaren onder andere bestaan uit het organiseren van debatten van belanghebbenden en betrokkenen bij het kustlandschap, over verschillende thema's, zoals strandbebouwing, natuurbeheer, dynamisch kustbeheer en duurzame recreatie. De inbreng van belanghebbenden bij deze de debatten en de  uitkomsten van deze debatten zijn verwerkt in adviezen. Die adviezen worden door de provincie gebruikt voor de ontwikkeling van beleid.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86445959		Ja		Stichting etc.		Partner

		betrokken		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		erfgoedlijn waterdriehoek geeft veel betrokkenheid met de regio		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86158826		Ja		Cultureel		Partner

		Kortzichtig		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Dossier Lingebrug (inclusief onjuiste beantwoording van PS): discussie over eigendom en verantwoordelijkheid voor renovatie. Dossier Vijfheerenlanden: geen interesse hebben in eigen gemeentelijke afwegingen welke ten grondslag liggen aan raadsbesluit. Het hele dossier alleen maar beschouwen als een vorm van provinciale landjepik.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86205580		Ja		Overheid		Facilitator

		oog voor omgeving		Maatschappelijk betrokken		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		uw organisatie acteert bewust bij ontwikkelingen en inpassing van projecten in haar omgeving (omgevingsmanagement), waarbij stakeholders worden opgezocht en hier waar mogelijk naar duurzame oplossingen wordt gezocht		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86302422		Ja		Adviesbureau		Partner

		te Macro		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie kent vele soorten economieën en samenlevingen, maar bekijkt het toch te veel als eenheid- worst . dus belangen worden te weinig gewogen		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86147864		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		Zelfgericht		Maatschappelijk betrokken		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Er wordt heel veel intern overlegd, maar nogal ad hoc, vanuit eigen percepties en met te weinig visie/gevoel van waaraan in de samenleving behoefte is.		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		86444498

		Voorzichtig		Moedig		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Zelfde voorbeeld als bij de vraag hiervoor; het toegezegde instrumentarium is er nog  steeds niet.  Out of the box denken gebeurt niet of nauwelijks. Alleen  de CDK zie ik met zijn deelname aan het burgerinitiatief in onze gemeente ongebruikelijke wegen en paden verkennen. Dat waardeer ik zeer. Maar hij staat hier wel alleen in. Er is in het provinciehuis geen cultuur van creatief denken of out of the box denken.		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86480202		Ja		Overheid		Partner

		politiek		Open		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Keuzes en beslissingen worden politiek gemaakt, dit gebeurt niet altijd rationeel op belangen, en voor een deel ook voor ons als organisatie niet zichtbaar.		Transparant		Open		86513801		Ja		Stichting etc.		Partner

		Ontluikend		Proactief, actief		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Het provinciehuis gaat steeds verder open. Zowel de bestuurders als de ambtenaren zoeken steeds meer pro-actief de gemeenten op en zenden niet alleen, maar luisteren ook actief en dat voelt niet alleen goed maar draagt ook bij aan de invulling van de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid.		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		86231855		Ja		Overheid		Partner

		Bezorgd		Progressief		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		Als directeur van een BRZO bedrijf merk ik, hoe begrijpelijk dat ook is, dat provinciale bestuurders bezorgd zijn over veiligheid maar ook over hoe media of anderen reageren in het geval van incidenten. Belangrijk is om niet alleen vanuit bezorgdheid maar juist ook altijd vanuit professionaliteit en met balans te acteren		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		86423897

		Gericht op continuïteit		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Tijdloos en op de lange termijn gericht. Huis op orde zowel financieel als qua organisatie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86170403		Ja		Marktpartij		Partner

		Introvert		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Zeer onbelangrijk		1		-1		-1		Met elkaar samenwerken heeft alles te maken met af en toe ook kwetsbaar zijn en verlies kunnen nemen. De provincie toont zich niet als een samenwerker, trekt zich liever terug en behoudt liever de afstand. In de netwerkorganisatie Hof van Delfland/recreatieschap/koepelschap heeft de provincie op het groen dossier is daarvan een goed voorbeeld.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86188537		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Om projecten mogelijk te maken staan beleidsmedewerkers open om de samenwerking te zoeken ook met andere afdelingen binnen provincie		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86158826		Ja		Cultureel		Partner

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		De gebiedsregisseur is een echte partner in het proces		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86443430		Ja		Stichting etc.		Partner

		meedenkend		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		bij complexe projecten met suggesties komen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86416354		Ja		Overheid		Leverancier / opdrachtgever

		meedenkend indien contact		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		Blij met Gerard Wesseling , is betrokken, denkt mee en doet zijn best		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86413017		Ja		Marktpartij		Facilitator

		Meedenkend op programmaniveau		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Op programma- of projectniveau ontmoet ik zeer meedenkende ambtenaren.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86728102		Ja		Overheid		Facilitator

		meedenkt		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Onze subsidierelatie eindigt medio dit jaar. Ambtenaren zijn constructief in het meedenken en in het faciliteren van deze omslag. Wij gaan door als marktorganisatie.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86151533		Ja		Kennis		Leverancier / opdrachtgever

		Moeizaam		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Geen prettige samenwerking, niet belang van gemeente meewegen, soms weinig consequent. Woningcontigenten, windmolens, bestuurskracht		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86216154

		open		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		een gevoel welkom te zijn op het provincie-huis, eerlijk overleg, praktisch, praktijkgericht.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86448277		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		partner		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Positief		Positief		Neutraal		3		1		3		In het Huis van Thorbecke is de provincie één van de bestuurslagen. Gemeenten en provincie zijn vanuit die structuur partners. In sommige provincies komt dat meer uit de verf dan in andere provincies. Positief voorbeeld is Brabantstad. Gelukkig zijn er in Zuid-Holland ook enkele voorbeelden zichtbaar aan het worden zoals bij de MRDH.		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		86160269

		Effictief		Snelheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Snel en adequaat reageren		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86453196

		Log		Snelheid		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Vraag en antwoord, gaan te veel intern over veel schijven zonder betrokkenheid en handelen		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86147864		Ja		Stichting etc.		Facilitator

		mastodont		Snelheid		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		PZH is een log apparaat, waar naar het lijkt niet alle neuzen dezelfde kant uitwijzen. Om een vernieuwing (nieuwe manier van werken) door te voeren is lastig. Daar komt bij dat deze typering opgaat voor zowel de ambtelijke als de politieke setting. In ons geval ging het om de overgang van projectmatig naar programmatisch werken. Het fijne is dat er na 1,5 jaar toch een belangrijke stap in de nieuwe richting is gezet.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86562971		Ja		Stichting etc.		Partner

		traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Als je een vraag neer legt bij de provincie dat kun je er vanuit gaan dat er niet snel een antwoord komt. Als je een dossier moet afhandelen met de provincie dan kun je voor iets simpels wel een jaar uittrekken of langer.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86146114

		traag		Snelheid		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Moeizame afstemming van verschillende input en  uiterst trage planning door geringe overlap in partime werkende professionals.		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		86456095

		benaderbaar		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		makkelijk te benaderen. Ook bestuurders en Ambtenaren		Transparant		Toegankelijk		86146260		Ja		Marktpartij		Partner

		laagdrempelig		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Belangrijk		4		1		4		Roel van Binsbergen kan ik makkelijk benaderen als er wat aan de hand is met de infiltratie in het duin op kwalitatief gebied		Transparant		Toegankelijk		86442756

		Op afstand		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Negatief		Neutraal		Onbelangrijk		2		0		0		Moeilijk te bereiken, lastig achter te komen wie je nodig hebt. Vaak niet aanwezig waar ik dat wel verwacht had.		Transparant		Toegankelijk		86443245		Ja		Marktpartij		Toezichthouder / regelgever

		toegankelijk		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		niet super ambtelijk, oplossingsgericht, redelijk.		Transparant		Toegankelijk		86448277		Ja		Adviesbureau		Leverancier / opdrachtgever

		Van goede wil		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Altijd beschikbaar voor gesprek, overleg en vervolg		Transparant		Toegankelijk		86146128

		Bescheiden		Trots		Neutraal		Neutraal		Belangrijk		4		0		0		De provincie is bijvoorbeeld in het domein Economie vrij bescheiden terwijl zij over de volle breedte van de innovatieketen zeer waardevolle (financiele) instrumenten inzet / financiert. Hiermee legt zij belangrijke basis infrastructuur aan, maar 'claimt en framed' dat onvoldoende		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86186749

		partner		Verbindend		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		ontwikkeling greenports, A12 project voor logistieke bedrijven, lobby voor verschillende infra-projecten, triple helix samenwerking in ZH, bedrijfsterreinenbeleid. provincie doet concreet mee aan initiatieven, faciliteert en verbindt partijendeze voorbeelden gelden voor alle drie de trefwoorden		Servicegerichtheid		Verbinden		86443671		Ja		Stichting etc.		Partner

		Overbodig, tenzij...		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Zeer belangrijk		5		-1		-5		Zonder echt zichtbare brijdrages aan maatschappij en samenleving wordt de rol van de provincie steeds minder relevant en overgenomen door de grote(re) stedelijke kernen die deze provincie kent. Randstedelijk is het belang van de provincies al sterk ondergeschikt aan dat van de G4.Mijn oproep zou zin: neem initiatieven die werkelijk bijdragen aan maatschappij en samenleving - wees relevant, verbind!		Innovatief / leiderschap		Visie		86554457		Ja		Cultureel		Leverancier / opdrachtgever

		Te weinig middenbestuur		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Belangrijk		4		-1		-4		Provincie worstelt met rol als bovenliggende overheid t.o.v. gemeenten. Gemeenten ervaren wel de restricties, maar te weinig de bovenlokale partner die coördineert, afstemt, bemiddeld, gidst en de meerwaarde van intergouvernementele samenwerking helpt realiseren.		Innovatief / leiderschap		Visie		86444498

		Toekomstvisie		Visie, weet rol		Positief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		Provincie heft een duidelijke lange termijnvisie waar zij invulling aan willen geven		Innovatief / leiderschap		Visie		86446486

		zoekend		Visie, weet rol		Negatief		Negatief		Neutraal		3		-1		-3		Niet altijd duidelijk of de provincie t.a.v. sommige thema's of processen een meerwaarde heeft of hoe ze die meerwaarde kunnen creëren.		Innovatief / leiderschap		Visie		86147696

		zoekend naar rol		Visie, weet rol		Negatief		Positief		Zeer belangrijk		5		1		5		de maatschappij veranderd, de rol van de overheid moet ook veranderen. provincie wil meer partner zijn maar weet nog niet goed hoe dat in te vullen.		Innovatief / leiderschap		Visie		86148861

		op grote afstand		Zichtbaarheid		Negatief		Neutraal		Zeer belangrijk		5		0		0		Wat de provincie voor andere GR's doet, geen idee. De nieuwsbrieven van de provincie gaan over onderwerpen die ons niks aan gaan. Geen duidelijk social media beleid. Kloof burger/bedrijven en de Provincie is erg groot.		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		86443949		Ja		Overheid		Toezichthouder / regelgever





Reputatie tellingen1b -BBRM

		Thema		Reputatiedimensie		Reputatie-attribuut		Totaal		Positief		Negatief		Neutraal		% positief		% negatief		Belangrijk		x		Gevoel		Belang		y		Belanggevoel		z		Weging		Gewicht		#n		Reputatiedimensie		Reputatie-attribuut		Reputatiedimensie2-Reptrack		Reputatie-attribuut2-Reptrack

		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		72		64		8		- 0		89%		11%						0.78		4.04				3.28				236		236		1		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Daadkracht		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		37		9		26		2		24%		71%						-0.35		3.70				-1.11				-41		41		2		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Maatschappelijk betrokken		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		33		15		17		1		47%		50%						0.06		4.12				0.42				14		14		4		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		Gemeenschapsgevoel

		Deskundig & professioneel		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		32		30		2		- 0		94%		6%						0.78		4.22				3.28				105		105		3		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Betrouwbaarheid		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		30		21		9		- 0		70%		30%						0.33		4.33				1.07				32		32		5		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Betrokkenheid		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		29		15		13		1		50%		47%						0.21		3.89				1.24				36		36		6		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Transparant		Toegankelijk		28		23		5		- 0		82%		18%						0.71		3.82				2.86				80		80		7		Transparant		Toegankelijk		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Visie, weet rol		Innovatief / leiderschap		Visie		26		3		15		8		12%		58%						-0.38		3.77				-1.38				-36		36		8		Innovatief / leiderschap		Visie		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Gedegen		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		25		22		1		2		88%		4%						0.72		3.64				2.80				70		70		9		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Snelheid		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		21		3		16		2		14%		76%						-0.52		3.86				-2.05				-43		43		10		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Innovatief		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		18		17		- 0		1		94%		0%						0.89		3.82				3.28				59		59		12		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Innovatie		Vernieuwingsbereidheid

		Gelijkwaardigheid		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		18		2		16		- 0		11%		89%						-0.72		3.76				-2.39				-43		43		11		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Progressief		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		18		4		12		2		22%		67%						-0.39		3.39				-0.94				-17		17		13		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Visie en leiderschap		Marktkansen

		Oplossingsgericht		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		16		14		2		- 0		88%		13%						0.75		4.38				3.38				54		54		14		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		Bedrijfsmatige werkwijze		Kwaliteit = Producten en diensten?

		eenduidig		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		16		1		14		1		7%		87%						-0.63		4.06				-2.63				-42		42		15		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Proactief, actief		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		15		14		1		- 0		93%		7%						0.87		4.20				3.53				53		53		16		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Open		Transparant		Open		15		10		5		- 0		67%		33%						0.33		4.07				1.27				19		19		17		Transparant		Open		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Flexibiliteit		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		15		5		10		- 0		33%		67%						-0.27		3.53				-0.53				-8		8		24		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Verbindend		Servicegerichtheid		Verbinden		13		13		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.31				4.31				56		56		26		Servicegerichtheid		Verbinden		Visie en leiderschap		Leiding

		Luisteren		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		11		9		2		- 0		82%		18%						0.55		3.73				2.27				25		25		20		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Ambitieus		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		11		11		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.27				4.27				47		47		28		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Innovatie		Ambities

		Motiverend, bemoedigend		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		11		11		- 0		- 0		100%		0%						0.91		4.10				3.45				38		38		27		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Moedig		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		10		- 0		9		1		0%		90%						-0.70		3.70				-2.80				-28		28		19		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan

		Prettig		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		10		9		1		- 0		90%		10%						0.70		3.60				2.50				25		25		21		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Eenvoud		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		9		5		3		1		56%		33%						0.33		4.11				1.44				13		13		29		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Faciliteren		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		8		8		- 0		- 0		100%		0%						0.88		4.13				3.88				31		31		18		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Consequent		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak		8		1		6		1		13%		75%						-0.63		3.75				-2.63				-21		21		22		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak

		Duidelijkheid		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		8		6		2		- 0		75%		25%						0.38		3.88				1.75				14		14		30		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Groot, Belangrijk, Relevant		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		8		4		3		1		50%		38%						0.13		3.50				0.50				4		4		31		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering

		Groen & duurzaam		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		7		5		1		1		71%		14%						0.57		3.57				2.57				18		18		25		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Integer		Maatschappelijk verantwoord		Integer		7		5		2		- 0		71%		29%						0.43		4.86				2.00				14		14		33		Maatschappelijk verantwoord		Integer		Maatschappelijke verantwoordelijkheid

		Sturend		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		7		3		2		2		43%		29%						-0.14		4.43				-0.57				-4		4		32		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Zichtbaarheid		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		7		- 0		7		- 0		0%		100%						-0.14		3.00				-0.29				-2		2		34		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering

		Efficiënt		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		6		2		3		1		33%		50%						-0.17		3.50				-0.33				-2		2		35		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Autoriteit		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		5		5		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.20				3.20				16		16		36		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Financier		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		4		4		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.75				4.75				19		19		23		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Grensoverstijgend		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		4		4		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.67				2.75				11		11		38		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Dynamisch		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		4		2		2		- 0		50%		50%						0.50		3.50				2.50				10		10		39		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Toezichthoudend, controlerend		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		4		2		1		1		50%		25%						0.25		4.50				1.00				4		4		37		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Begripvol		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		3		3		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.00				4.00				12		12		42		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Zakelijkheid		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		3		2		- 0		1		67%		0%						0.67		3.00				2.67				8		8		41		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Trots		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		3		2		- 0		1		67%		0%						0.67		4.00				1.33				4		4		43		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Doelgericht		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		3		1		2		- 0		33%		67%						0.33		3.00				1.00				3		3		40		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Correct, accuraat		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		2		1		1		- 0		50%		50%						- 0		4.50				0.50				1		1		44		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Grensverleggend		Innovatief / leiderschap		Grensverleggende visie op de toekomst		1		1		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.00				3.00				3		3		45		Innovatief / leiderschap		Grensverleggende visie op de toekomst		Visie en leiderschap		Visie en missie

								641		391		219		31																				847

														641																														= nieuwe model		= nieuwe model





Blad1

		Thema		Aantal keer genoemd		%  positief		%  negatief

		Verbindend		13		100%		0%

		Ambitieus		11		100%		0%

		Motiverend, bemoedigend		11		100%		0%

		Innovatief		18		94%		-6%

		Deskundig & professioneel		32		94%		-6%

		Proactief, actief		15		93%		-7%

		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		72		89%		-11%

		Gedegen		25		88%		-12%

		Oplossingsgericht		16		88%		-12%

		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		28		82%		-18%

		Luisteren		11		82%		-18%

		Betrouwbaarheid		30		70%		-30%

		Open		15		67%		-33%

		Betrokkenheid		29		50%		-50%

		Maatschappelijk betrokken		33		47%		-53%

		Flexibiliteit		15		33%		-67%

		Daadkracht		37		24%		-76%

		Progressief		18		22%		-78%

		Snelheid		21		14%		-86%

		Visie, weet rol		26		12%		-88%

		Gelijkwaardigheid		18		11%		-89%

		Eenduidig		16		7%		-93%





Reputatie tellingen-attr-BBRM

		Attribuut		Dimensie		Totaal		Positief		Negatief		Neutraal		% positief		Somcheck		Somexneutraal		Weging		Wegingabs

		Afspraak is afspraak		Maatschappelijk verantwoord		8		1		6		1		14%		8		7		-21		21

		Betrouwbaar		Maatschappelijk verantwoord		30		21		9		0		70%		30		30		32		32

		Daadkrachtig		Bedrijfsmatige werkwijze		63		14		44		5		24%		63		58		-84		84

		Duidelijk / zakelijk		Bedrijfsmatige werkwijze		11		8		2		1		80%		11		10		22		22

		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		67		35		25		7		58%		67		60		43		43

		Focus op lange termijn relatie		Servicegerichtheid		33		16		17		0		48%		33		33		10		10

		Grensverleggende visie op de toekomst		Innovatief / leiderschap		1		1		0		0		100%		1		1		3		3

		Integer		Maatschappelijk verantwoord		7		5		2		0		71%		7		7		14		14

		Kennis van zaken		Servicegerichtheid		48		44		4		0		92%		48		48		159		159

		Koploper		Bedrijfsmatige werkwijze		5		5		0		0		100%		5		5		16		16

		Maatschappelijk Betrokken		Maatschappelijk verantwoord		56		32		21		3		60%		56		53		66		66

		Open		Transparant		15		10		5		0		67%		15		15		19		19

		Prettige samenwerkingspartnr		Servicegerichtheid		163		126		36		1		78%		163		162		405		405

		Toegankelijk		Transparant		28		23		5		0		82%		28		28		80		80

		Trots / zichtbaar		Innovatief / leiderschap		10		2		7		1		22%		10		9		2		2

		Uitdagingen aangaan		Innovatief / leiderschap		57		32		21		4		60%		57		53		61		61

		Verbinden		Servicegerichtheid		13		13		0		0		100%		13		13		56		56

		Visie		Innovatief / leiderschap		26		3		15		8		17%		26		18		-36		36

						641		391		219		31				641		610		847





Reputatie tellingen-dim-BBRM

		Dimensie				Aantal		Positief		Negatief		Neutraal		% positief		Somcheck		Somexneutraal		Weging

		Servicegerichtheid				257		199		57		1		78%		257		256		630

		Bedrijfsmatige werkwijze				146		62		71		13		47%		146		133		-3

		Maatschappelijk verantwoord				101		59		38		4		61%		101		97		91

		Innovatief / leiderschap				94		38		43		13		47%		94		81		30

		Transparant				43		33		10		0		77%		43		43		99

						641		391		219		31								847







Reputatie tellingen1a - Reptr

		Thema		Reputatiedimensie2-Reptrack		Reputatie-attribuut2-Reptrack		Totaal		Positief		Negatief		Neutraal		% positief		% negatief		Belangrijk		x		Gevoel		Belang		y		Belanggevoel		z		Weging		Gewicht		#n		Reputatiedimensie		Reputatie-attribuut		Reputatiedimensie2-Reptrack		Reputatie-attribuut2-Reptrack

		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		72		64		8		- 0		89%		11%						0.78		4.04				3.28				236		236		1		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Daadkracht		Visie en leiderschap		Leiding		37		9		26		2		24%		71%						-0.35		3.70				-1.11				-41		41		2		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Maatschappelijk betrokken		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		Gemeenschapsgevoel		33		15		17		1		47%		50%						0.06		4.12				0.42				14		14		4		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		Gemeenschapsgevoel

		Deskundig & professioneel		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		32		30		2		- 0		94%		6%						0.78		4.22				3.28				105		105		3		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Betrouwbaarheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		30		21		9		- 0		70%		30%						0.33		4.33				1.07				32		32		5		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Betrokkenheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		29		15		13		1		50%		47%						0.21		3.89				1.24				36		36		6		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		28		23		5		- 0		82%		18%						0.71		3.82				2.86				80		80		7		Transparant		Toegankelijk		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Visie, weet rol		Visie en leiderschap		Visie en missie		26		3		15		8		12%		58%						-0.38		3.77				-1.38				-36		36		8		Innovatief / leiderschap		Visie		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Gedegen		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		25		22		1		2		88%		4%						0.72		3.64				2.80				70		70		9		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Snelheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		21		3		16		2		14%		76%						-0.52		3.86				-2.05				-43		43		10		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Innovatief		Innovatie		Vernieuwingsbereidheid		18		17		- 0		1		94%		0%						0.89		3.82				3.28				59		59		12		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Innovatie		Vernieuwingsbereidheid

		Gelijkwaardigheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		18		2		16		- 0		11%		89%						-0.72		3.76				-2.39				-43		43		11		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Progressief		Visie en leiderschap		Marktkansen		18		4		12		2		22%		67%						-0.39		3.39				-0.94				-17		17		13		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Visie en leiderschap		Marktkansen

		Oplossingsgericht		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		16		14		2		- 0		88%		13%						0.75		4.38				3.38				54		54		14		Servicegerichtheid		Kennis van zaken		Bedrijfsmatige werkwijze		Kwaliteit = Producten en diensten?

		eenduidig		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		16		1		14		1		7%		87%						-0.63		4.06				-2.63				-42		42		15		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Proactief, actief		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		15		14		1		- 0		93%		7%						0.87		4.20				3.53				53		53		16		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Open		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		15		10		5		- 0		67%		33%						0.33		4.07				1.27				19		19		17		Transparant		Open		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Flexibiliteit		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		15		5		10		- 0		33%		67%						-0.27		3.53				-0.53				-8		8		24		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Verbindend		Visie en leiderschap		Leiding		13		13		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.31				4.31				56		56		26		Servicegerichtheid		Verbinden		Visie en leiderschap		Leiding

		Luisteren		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		11		9		2		- 0		82%		18%						0.55		3.73				2.27				25		25		20		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Ambitieus		Innovatie		Ambities		11		11		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.27				4.27				47		47		28		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Innovatie		Ambities

		Motiverend, bemoedigend		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		11		11		- 0		- 0		100%		0%						0.91		4.10				3.45				38		38		27		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Moedig		Visie en leiderschap		Visie en missie		10		- 0		9		1		0%		90%						-0.70		3.70				-2.80				-28		28		19		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan

		Prettig		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		10		9		1		- 0		90%		10%						0.70		3.60				2.50				25		25		21		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Eenvoud		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		9		5		3		1		56%		33%						0.33		4.11				1.44				13		13		29		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Faciliteren		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		8		8		- 0		- 0		100%		0%						0.88		4.13				3.88				31		31		18		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Consequent		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		8		1		6		1		13%		75%						-0.63		3.75				-2.63				-21		21		22		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak

		Duidelijkheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		8		6		2		- 0		75%		25%						0.38		3.88				1.75				14		14		30		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Groot, Belangrijk, Relevant		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering		8		4		3		1		50%		38%						0.13		3.50				0.50				4		4		31		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering

		Groen & duurzaam		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		MVO-doelen		7		5		1		1		71%		14%						0.57		3.57				2.57				18		18		25		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Integer		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		Integer		7		5		2		- 0		71%		29%						0.43		4.86				2.00				14		14		33		Maatschappelijk verantwoord		Integer		Maatschappelijke verantwoordelijkheid

		Sturend		Visie en leiderschap		Leiding		7		3		2		2		43%		29%						-0.14		4.43				-0.57				-4		4		32		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Zichtbaarheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering		7		- 0		7		- 0		0%		100%						-0.14		3.00				-0.29				-2		2		34		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		Emotionele aantrekkelijkheid		Bewondering

		Efficiënt		Visie en leiderschap		Leiding		6		2		3		1		33%		50%						-0.17		3.50				-0.33				-2		2		35		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Autoriteit		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		5		5		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.20				3.20				16		16		36		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen

		Financier		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		Gemeenschapsgevoel		4		4		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.75				4.75				19		19		23		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Grensoverstijgend		Visie en leiderschap		Visie en missie		4		4		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.67				2.75				11		11		38		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Dynamisch		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		4		2		2		- 0		50%		50%						0.50		3.50				2.50				10		10		39		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Toezichthoudend, controlerend		Visie en leiderschap		Leiding		4		2		1		1		50%		25%						0.25		4.50				1.00				4		4		37		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Begripvol		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		3		3		- 0		- 0		100%		0%						1.00		4.00				4.00				12		12		42		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie

		Zakelijkheid		Emotionele aantrekkelijkheid		Sympathie		3		2		- 0		1		67%		0%						0.67		3.00				2.67				8		8		41		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Trots		Visie en leiderschap		Visie en missie		3		2		- 0		1		67%		0%						0.67		4.00				1.33				4		4		43		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		Visie en leiderschap		Visie en missie

		Doelgericht		Visie en leiderschap		Leiding		3		1		2		- 0		33%		67%						0.33		3.00				1.00				3		3		40		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Visie en leiderschap		Leiding

		Correct, accuraat		Emotionele aantrekkelijkheid		Vertrouwen		2		1		1		- 0		50%		50%						- 0		4.50				0.50				1		1		44		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Bedrijfsmatige werkwijze		Management? = Leiderschap

		Grensverleggend		Visie en leiderschap		Visie en missie		1		1		- 0		- 0		100%		0%						1.00		3.00				3.00				3		3		45		Innovatief / leiderschap		Grensverleggende visie op de toekomst		Visie en leiderschap		Visie en missie

								641		391		219		31																				847

				= nieuwe model		= nieuwe model								641																														= nieuwe model		= nieuwe model





Reputatie tellingen-attr-Reptr

		Reputatie-attribuut2-Reptrack		Reputatiedimensie2-Reptrack		Totaal		Positief		Negatief		Neutraal		% positief		Somcheck		Somexneutraal		Weging		Wegingabs

		Vertrouwen		Emotionele aantrekkelijkheid		233		144		82		7		64%		233		226		255		255

		Sympathie		Emotionele aantrekkelijkheid		181		142		37		2		79%		181		179		466		466

		Leiding		Visie en leiderschap		70		30		34		6		47%		70		64		16		16

		Visie en missie		Visie en leiderschap		44		10		24		10		29%		44		34		-46		46

		Gemeenschapsgevoel		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		37		19		17		1		53%		37		36		33		33

		Vernieuwingsbereidheid		Innovatie		18		17		0		1		100%		18		17		59		59

		Marktkansen		Visie en leiderschap		18		4		12		2		25%		18		16		-17		17

		Bewondering		Emotionele aantrekkelijkheid		15		4		10		1		29%		15		14		2		2

		Ambities		Innovatie		11		11		0		0		100%		11		11		47		47

		MVO-doelen		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		7		5		1		1		83%		7		6		18		18

		Integer		Maatschappelijke verantwoordelijkheid		7		5		2		0		71%		7		7		14		14

						641		391		219		31				641		610		847





Reputatie tellingen-dim-Reptr

		Dimensie Reptrack				Aantal		Positief		Negatief		Neutraal		% totaal		% positief		Somcheck		Somexneutraal		Weging

		Emotionele aantrekkelijkheid				429		290		129		10		67%		69%		429		419		723

		Visie en leiderschap				132		44		70		18		21%		39%		132		114		-47

		Maatschappelijke verantwoordelijkheid				51		29		20		2		8%		59%		51		49		65

		Innovatie				29		28		0		1		5%		100%		29		28		106

		Werkomgeving				-		-		-		-		-		-

		Producten en diensten				-		-		-		-		-		-

		Prestaties				-		-		-		-		-		-

		Totaal				641		391		219		31										847







Rep Toelichting

		thema's		tegenovergestelde		Van Riel aanjagers		Van Riel attributen (ook vanuit andere model)		Opmerkingen / aantekeningen

		Betrokkenheid		Ongeïnteresseerd, afstand, hautain		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Fair, interesse in organisatie / mensen

		Maatschappelijk Betrokken		Politiek / eigen gewin / korte termijn ericht		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Meer breed, interesse probleemgebieden, behoefte oplossingen te vinden hiervoor

		Ambitieus		Apathisch, niet ambitieus		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan

		Autoriteit		Lachertje		Bedrijfsmatige werkwijze		Koploper		Gezaghebbend, leidend

		Betrouwbaarheid		Onbetrouwbaar, crimineel		Maatschappelijk verantwoord		Betrouwbaar		Degelijk

		Begripvol		Afstandelijk		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Consequent		Dralend, van mening veranderend, niet consistent		Maatschappelijk verantwoord		Afspraak is afspraak

		Correct, accuraat		Slordig, fouten		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt

		Daadkracht		Bureaucratisch		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Doortastend, Ondernemend

		Deskundig & professioneel		Ondeskundig, onprofessioneel		Servicegerichtheid		Kennis van zaken

		Doelgericht		Zwalkend		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig

		Duidelijkheid		Onduidelijk, vaag		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk		Helderheid

		Dynamisch		Star, Regeltjes		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Eenvoud		Complex		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement		Praktisch, reëel

		Eenduidig		Verdeeld, versnipperd, verzuild		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Integraal, intern, linker/rechterhand

		Efficiënt		Verspillend (geld), duur, kost geld		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt		Respondenten noemen dit in één adem met snelheid

		Faciliteren		Obstructie, blokkeren		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Hulpvaardig, ondersteunend ook

		Financier		Kost geld		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Flexibiliteit		Bureaucratisch		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr

		Gedegen		Zooitje		Bedrijfsmatige werkwijze		Sterk in procesmanagement		Goed georganiseerd, grondig, plichtsgetrouw, serieus, ervaren, zorgvuldig

		Gelijkwaardigheid		Overheersend, tegenwerken		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie

		Grensverleggend		Ouderwets		Innovatief / leiderschap		Grensverleggende visie op de toekomst

		Grensoverstijgend				Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken		Verbinden regio's, verbinden vraagstukken

		Groen & duurzaam		Verspillend		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Groot, Belangrijk, Relevant		Klein, onbelangrijk, overbodig		Maatschappelijk verantwoord		Maatschappelijk Betrokken

		Integer		Manipuleren, zwendelen		Maatschappelijk verantwoord		Integer		Onafhankelijk, geen persoonlijke belangen

		Innovatief		Ouderwets		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Onderzoekend, Origineel, Vernieuwend, Creatief

		Luisteren		Bot, eigen weg, drammerig		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Open minded --> servicegerichtheid, ruimdenkend, zoekend

		Moedig		Laf		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan

		Motiverend, bemoedigend		Afschrikken, ontmoedigen		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Enthousiast, bevlogen, inspirerend, uitnodigend

		Open		Politiek, gesloten		Transparant		Open		Vingeroefening tegenovergestelde van 'politiek': Hoger belang, geen spelletjes maar wat goed is voor, oplossingsgericht, ook eerlijk

		Oplossingsgericht		Politiek, niet meedenken, procesgericht?		Servicegerichtheid		Kennis van zaken

		Overig								Vaak inhoudelijk beschrijvend (Warmtenet, verantwoordelijk voor bepaalde zaken)

		Prettig		Vervelend		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Persoonlijk

		Proactief, actief		Terughoudend, afwachtend		Servicegerichtheid		Focus op lange termijn relatie		initiërend

		Progressief		Conservatief, behoudend, bezorgd		Innovatief / leiderschap		Uitdagingen aangaan		Toekomstgericht

		Samenwerkend, meedenkend, inlevingsvermogen		Egoïstisch		Servicegerichtheid		Prettige samenwerkingspartnr		Faciliterend, lange termijn gericht, loyaal, open voor argumenten

		Snelheid		Traag, log		Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt, sterk in procesmanagement

		Sturend		Laisez fair, loslaten		Bedrijfsmatige werkwijze		Daadkrachtig		Bepalend, leiderschap

		Toegankelijkheid/bereikbaarheid		Onbereikbaar, ontoegankelijk		Transparant		Toegankelijk		Korte lijnen

		Toezichthoudend, controlerend				Bedrijfsmatige werkwijze		Efficiënt

		Trots		Bescheiden		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar

		Verbindend		Politiek		Servicegerichtheid		Verbinden		Of toch meer Maatschappelijk Betrokken? Het gaat over grensoverschrijdend maar ook faciliteren samenwerking

		Visie, weet rol		Geen visie, doet maar wat, overbodig, zoekend		Innovatief / leiderschap		Visie		Eigen visie, eigen beleid, niet innovatief / grensverleggend maar wel volwassen, ambitieus en handelend vanuit een duidelijk doel en rol, communiceert deze ook

		Zakelijkheid		Informeel		Bedrijfsmatige werkwijze		Duidelijk / zakelijk

		Zichtbaarheid		Onzichtbaar		Innovatief / leiderschap		Trots / zichtbaar		Bekendheid



		Building Business Reputatiemonitor



		Transparantie

				Open

				Toegankelijk

				Tijdig adequate informatie

		Innovatief

				Spraakmakende projecten

				Uitdagingen aangaan

				Grensverleggende visie op de toekomst

		Maatschappelijk verantwoord

				Integer

				Maatschappelijk betrokken

				Betrouwbaar

				Afspraak is afspraak

		Bedrijfsmatige werkwijze

				Efficiënt

				Sterk in procesmanagement

				Daadkrachtig

				Kostenbewust

		Servicegerichtheid

				Prettige samenwerkingspartner

				Focus op lange termijn relatie

				Kennis van zaken

				Aanspreekbaar bij problemen

				Goed prijs/kwaliteit verhouding

		Financiële prestatie

				Financieel solide

				Vooruitzicht groei

				Presteert beter dan haar concurrenten



Dit nog fine-tunen en dan die 650 dingen mappen! En dan ben je donderdag klaar :-)

En ook checken met Reputatiewaarden. Eventueel pas na het mappen.

Er mogen best meerdere begrippen thema's onder één Reputatiewaarde passen
Maar zorg er wel voor dat elke Reputatiewaarden een of meerdere thema's kent (anders kan je niet toetsen).

Betrokkenheid heroverwegen. Als het gaat om afstand, inleven, begrip e.d. heeft het meer te maken met Servicegerichtheid dan met Maatschappelijk betrokken zijn.


Dit nog fine-tunen en dan die 650 dingen mappen! En dan ben je donderdag klaar :-)

En ook checken met Reputatiewaarden. Eventueel pas na het mappen.

Er mogen best meerdere begrippen thema's onder één Reputatiewaarde passen
Maar zorg er wel voor dat elke Reputatiewaarden een of meerdere thema's kent (anders kan je niet toetsen).




Verbinden Presteren

																Jaaronderzoek

																2014 [n=154]		2017 [n=193]

						2014		2017								Column N %		Column N %

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		6		6				Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		3.9%		3.1%

				vrijwel niet		24		14						vrijwel niet		15.6%		7.3%

				een beetje		52		48						een beetje		33.8%		24.9%

				behoorlijk		64		111						behoorlijk		41.6%		57.5%

				helemaal		8		14						helemaal		5.2%		7.3%

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		3		6				Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		2.0%		3.2%

				vrijwel niet		13		12						vrijwel niet		8.8%		6.5%

				een beetje		60		65						een beetje		40.8%		34.9%

				behoorlijk		65		95						behoorlijk		44.2%		51.1%

				helemaal		6		8						helemaal		4.1%		4.3%

						154		193								2014 [n=147]		2017 [n=186]

						147		186

		Comparisons of Column Proportionsa										Descriptive Statistics

						Jaaronderzoek								N		Mean

						2014		2017				Verbinden		193		3.5855

						(A)		(B)				Presteren		186		3.4677

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet								Valid N (listwise)		184

				vrijwel niet		B		

				een beetje		B		

				behoorlijk				A

				helemaal				

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet				

				vrijwel niet				

				een beetje				

				behoorlijk				

				helemaal				

		Results are based on two-sided tests with significance level ,07. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u?

						Toezichthouder / regelgever				Partner				Leverancier				Facilitator				Anders, namelijk:

						Count		Mean		Count		Mean		Count		Mean		Count		Mean		Count		Mean

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		2				2				1				0				1

				vrijwel niet		5				2				1				5				1

				een beetje		17				19				4				6				2

				behoorlijk		11				59				19				16				6

				helemaal		4				7				3				0				0

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet		2				2				1				0				1

				vrijwel niet		5				2				1				3				1

				een beetje		17				31				5				9				3

				behoorlijk		12				47				20				12				4

				helemaal		3				2				2				1				0

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						3.26				3.75				3.79				3.41				3.30

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						3.23				3.54				3.72				3.44				3.11

		Comparisons of Column Meansa

				Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u?

				Toezichthouder / regelgever		Partner		Leverancier		Facilitator		Anders, namelijk:

				(A)		(B)		(C)		(D)		(E)

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?				A						

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?										

		Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,1. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



		Comparisons of Column Proportionsb

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u?

						Toezichthouder / regelgever		Partner		Leverancier		Facilitator		Anders, namelijk:

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet								.a		

				vrijwel niet								B		

				een beetje		B								

				behoorlijk				A		A				

				helemaal								.a		.a

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		helemaal niet								.a		

				vrijwel niet										

				een beetje										

				behoorlijk				A		A				

				helemaal										.a

		Results are based on two-sided tests with significance level ,1. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

		b. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







helemaal niet	

2014 [n=154	]	2017 [n=193	]	3.896103896103896E-2	3.1088082901554404E-2	vrijwel niet	

2014 [n=154	]	2017 [n=193	]	0.15584415584415584	7.2538860103626937E-2	een beetje	

2014 [n=154	]	2017 [n=193	]	0.33766233766233766	0.24870466321243523	behoorlijk	

2014 [n=154	]	2017 [n=193	]	0.41558441558441556	0.57512953367875652	helemaal	

2014 [n=154	]	2017 [n=193	]	5.1948051948051945E-2	7.2538860103626937E-2	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?













helemaal niet	

2014 [n=147	]	2017 [n=186	]	2.0408163265306124E-2	3.2258064516129031E-2	vrijwel niet	

2014 [n=147	]	2017 [n=186	]	8.8435374149659865E-2	6.4516129032258063E-2	een beetje	

2014 [n=147	]	2017 [n=186	]	0.40816326530612246	0.34946236559139782	behoorlijk	

2014 [n=147	]	2017 [n=186	]	0.44217687074829931	0.510752688172043	helemaal	

2014 [n=147	]	2017 [n=186	]	4.0816326530612249E-2	4.3010752688172046E-2	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?











Verbinden-presteren toel

		Verbinden		Presteren		verbindentoelichting		presterentoelichting

		nvt		nvt		Ik weet onvoldoende van de PZH om dit te kunnen scoren		als 'verbinden'

		nvt		nvt		Kan geen voorbeeld hiervan verzinnen.		Te weinig informatie.

		nvt		nvt		Daar heb ik te weinig zicht op.		Daar heb ik te weinig zicht op.

		nvt		nvt		te weinig beeld van dit aspect		te weinig beeld van dit aspect

		nvt		nvt		Ik weet dit niet		Ik weet dit niet.

		nvt		nvt		te weinig ervaring om een oordeel te hebben.		nvt

		4		nvt		het lukt behoorlijk als facilitator door de evenementen die er worden georganiseerd. Het is alleen altijd zo jammer dat er een te vrijblijvend karakter aan zit en dan gaat dat verbinden verwateren.		geen idee. Hoor hier weinig tot niets over. behalve als er updates zijn. In het kader van tell them how good you are, zou je de bescheidenheid als provincie kunnen laten varen en wat proactiever laten zien wat je goed doet!

		4		nvt		we zitten over en weer in diverse raden en boards etc

		4		nvt		Er wordt poging voor gedaan		Geen idee van wat ze presteren

		4		nvt		samenwerken in een MIT project		neen

		4		nvt		Ik heb dat in de praktijk meegemaakt. Zie eerdere antwoorden.

		3		nvt		dat verschilt. Bestuurlijk wel, ambtelijk niet.		heb ik verder geen zicht op

		3		nvt		verbinden moet niet op het provinciehuis plaatsvinden, maar buiten, waar het gebeurt.		provincie moet de omstandigheden creëren voor het goede, dat is de prestatie, niet het goede zelf willen presteren...

		2		nvt		ondanks de digitale contacten en informatie is persoonlijk contact, in het veld belangrijk. dicht bij de ondernemers via bijeenkomsten van VNO en lokale clubs bijv.		nee, want ken de doelstellingen en begrotingen niet.

		5		5		voorbeelden heb ik al eerder aangegeven.		coördinatie op de woningbouwontwikkeling.prima

		5		5		Er wordt ruimte gegeven voor discussie

		5		5		Zie antwoord op vorige vragen.		Zie antwoord op vorige vragen.

		5		5		Wanneer de situatie ervoor leent brengt pZH partijen bij elkaar		Op basis van eigen observatie en op basis van onafhankelijke onderzoeken

		5		5		Vriendelijke banden ontstaan aan netwerktafel		Houdt ons met geregelde bijeenkomsten goed bij de les

		4		5		Brabant doet het misschien nog beter (wederom onze focus is op High-Tech), ZH net daar achter. De oprichting van IQ is een erg geode ontwikkeling,. De "gouden driehoek' zou nog beter uitgespeeld kunnen worden.		Puur vanuit ons bedrijf geredeneerd presteert ZH erg goed. Medewerkers/klanten/aandeelhouders zijn tevreden over  ZH!

		nvt		4		In het groen-recreatieve werkveld worden/zijn behoorlijke stappen gezet als het gaat om de opbouw van nieuwe samenwerking. In hoeverre het partijen ook verbindt, blijft nog onduidelijk.		Zie hiervoor.

		nvt		4		Daar heb ik geen zicht op.		Ze doen hun best denk ik.

		5		4		Zie eerdere beantwoording		Sommige projecten zouden wat mij betreft iets sneller mogen verlopen. EZ wil wel, maar interne afdelingen geven vertraging.

		5		4		Een goed voorbeeld van verbinden zijn de Erfgoedtafels en de partijen die daaraan verbonden zijn.		Bij presteren vind ik dat de provincie niet zo goed integraal kan denken (over afdelingen heen) en dat processen soms te lang duren.

		5		4		triple helix spelers bijeen brengen in de economic development board		levert conform beloftes en verwachtingen

		5		4		Men doet z'n uiterste beste om in de veelheid van partijen een eigen rol te spelen		Presteren heeft te maken met beschikbaarheid van financiele middelen, die zijn er maar ivm andere provincies beperkt

		5		4		Onder meer in A12 corridor en Greenports laat zij dit zien		Besluiten rond infra en RO worden genomen. Soms duurt het proces wat lang.

		5		4		Zie de punten uit de vorige vragen.

		4		4		Ik zie enorme betrokkenheid voor regionale vraagstukken. Verbinden doet zij ook door goede informatievoorziening en (presentatie)evenementen. Het valt mij tevens op hoe meer voortvarend de Provincie ZH is geworden in haar besluiten. De betrokkenheid van gedeputeerden voor lokale vraagstukken met een regionale uitwerking vind ik bijzonder sterk.		Behoorlijk is nog niet helemaal. Dit kan ook niet. De bevoegdheid van de provincie is beperkt. Het zou weleens wenselijk zijn dat zij ook op lokaal gebied meer invloed zou hebben. Dit kan bijzonder effectief zijn wanneer lokale beslissingen van Gemeentes indruisen tegen het regionaal belang. Wat mij betreft pakt zij dan meer regie.

		4		4		Als leverencier voor de provincie is er ruimte voor de dialoog		De provincie zoekt naar oplossingen voor de burger

		4		4		Provincie is zichtbaar en bindt andere belanghebbende partijen als zoals gemeenten aan de plannen.		Tot op heden hebben wij diverse duurzame energie projecten kunnen realiseren. Dat is een mooie prestatie.

		4		4		Ik ben hierover positief. Ik merk wel dat het sectorale gedachtegoed vanuit het Haagse nog wel hardnekkig is. Ik geef een positieve reactie omdat ik de veranderingen zoals door GS en PS beoogd terugzie. Dit is wel ene koplopersgroep en de "grijze massa" moet nog mee.		zie vorige vraag. Waar het lukt worden echt positieve resultaten geboekt.

		4		4		Een voorbeeld: Festival van de toekomst		Er gebeurt ontzettend veel in de provincie!

		4		4		behoorlijk omdat het wat steviger kan; de bijeenroep-rol kan meer inhoud krijgen		weet niet goed waar prestaties aan worden afgemeten, maar heeft geen flitsend imago

		4		4		Hebben daar verder niet zo veel ervaring mee, in elk geval geen negatieve.		Idem.

		4		4		provincie wil een meer faciliterende rol en een partner zijn, daar past de verbindende rol goed bij. Ze heeft een ander netwerk dan gemeenten en andere partners en kan dat koppelen aan gemeenten of andere partners		in de zoekende rol hoe partners te zijn lukt het soms wel en soms niet om te presteren.

		4		4		Benadering van diverse partijen is contructief		De bovenstaande contructieve benadering gaat gepaard met heldere doelstellingen zoals die door P.S. Zijn geformuleerd

		4		4		zij worden door bijvoorbeeld gemeenten maar ook bedrijven gezien als een gezaghebbend orgaan. Ik zie dat dit gezag op een positieve manier ingezet wordt om partijen bij elkaar te brengen.		De provincie haalt haar doelen

		4		4		via CdK, GS en PS doet de provincie er de laatste tijd heel veel aan om te verbinden		na de langdurige economische recessie doet de provincie ZH er heel veel aan om de banenmotor weer op gang te brengen.

		4		4		De provincie probeert partijen bijeen te brengen maar heeft zelf ook een rol.		De provincie blijft soms in plannen hangen en heeft te weinig capaciteit beschikbaar om tot uitvoering te komen. Advies: beperk je tot een aantal speerpunten en houd het daarbij

		4		4		het zijn de mensen die het doen		afspraken nakomen

		4		4		Kustpact goed voorbeeld.		Infrastructuur.

		4		4		De provincie heeft de wens om te verbinden, maar vindt het lastig dit vanuit een gelijkwaardige  positie te doen. Daardoor wordt verbinden moeilijker dan nodig.		De provincie is in staat haar ambities waar te maken.

		4		4		wordt veel tijd geïnvesteerd om partijen bij elkaar te brengen		Er wordt serieuze vooruitgang geboekt bijv. op energietramsitie

		4		4		stimuleert middels beleid op gebied groen en cultuur samenwerking tussen gemeenten in een regio		Er worden veel concrete projecten gerealiseerd binnen erfgoedlijn en groentafels

		4		4		Verbinding tussen ondernemers en overheid stelt de provincie als belangrijk		Het imago van de provincie is goed. Ook wordt er goed gepresteerd in realisatie van een goede bereikbaarheid

		4		4		Door bijvoorbeeld vanaf een afstand de situatie te bekijken, in groter verband en voor iedereen het zelfde b.v. beleid landgoedbiotoop. De provincie brengt partijen bij elkaar en kiest voor beleid op langer termijn.		Er worden allemaal beleidsmedewerkers ingezet om het beleid zo goed mogelijk uit te voeren. Dit kost veel tijd. Zij zijn niet altijd bij machten het grotere beleid uit te voeren omdat zij ook weer in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van de verschillende gemeenten en/of rijk

		4		4		Ambitie is goed, niet alleen afhankelijk van provincie		Prestaties zijn goed.

		4		4		provincie doet er alles aan om te verbinden, o.a omgevingsmanagement en afstemming met stakeholders. O.a. de interne samenwerking en verbinding tussen uw eigen organisatieonderdelen kan dit nog beter.		uw organisatie presteert behoorlijk goed t.a.v. resultaten en doelgerichtheid. Wel zien wij dat uw organisatieonderdelen intern nog beter kunnen samenwerken om hiermee nog beter te presteren.

		4		4		IQ goed voorbeeld van een verbindende instantie die marktgericht werkt en partijen verbindt om tot nieuwe ontwikkelingen te komen		daadkrachtige initiatieven zoals MIT om R&D te stimuleren

		4		4		spooruitbreiding is bij uitstek een klus waar partijen moeten worden verbonden; alleen lukt het niet!		PZH ziet graag resultaat

		4		4		Opstelling bij mobiliteitstafel. Verkenning A4 zuid

		4		4		In elk geval in mijn categorie zet zij in op het zoeken naar verbindingsmogelijkheden		De bereidheid te zoeken naar verbindingen en nieuwe wegen te behandelen geeft aan dat de provincie steeds op zoek is haar prestaties te verbeteren. Dat is positief en brengt ook verder.

		4		4		In complexe regio als dit deel van NL is dit een sleutelrol vd provincie. Bijv verbinden tussen rijk en regio/lokaal, maar ook tussen gemeenten bij lokaal overstijgende belangen.		Vooral in mobiliteit en watermanagement. Op tijd leveren.

		4		4		Wordt veel energie gestoken in bijeenbrengen partijen en creëren van randvoorwaarden voor samenwerking.		Ik vind de keus tussen 'een beetje' en 'behoorlijk' manipulatief. Daartussen zit nog een begrip als 'bevredigend'. De provincie doet haar best en probeert binnen haar mogelijkheden/beperkingen (politiek/bestuur) dingen voor elkaar te krijgen. Lukt niet altijd door gebrek aan continuïteit (politiek-bestuurlijk).

		4		4		Zoeken naar mogelijkheden om in gezamenlijkheid tussen gemeenten en organisaties daarbuiten te komen tot samenwerking of afstemming.		Ruimte geven en aansporen tot overleg en samenwerking betekent goed presteren.Dreigen met sancties als de door de provincie gewenste koers niet wordt gevolgd is slecht presteren.

		4		4		Hangt  van personen af		Hangt van personen af

		4		4		Provincie denkt mee in vorming Nationaal Park Hollandse duinen. Daar zijn heel veel partijen aan elkaar verbonden.Provincie steunt Dunea in problemen met betrekking tot de bron, die in Provincie Gelderland ligt		Aanpak vernieuwing grondwateronttrekkingsvergunning

		4		4		samen met RRDH en andere vervoerders het belang van de regio dienen		een sturende en bepalende factor

		4		4		De provincie is zichtbaar tijdens diverse bijeenkomsten waar ondernemers zijn		Presteren vind ik dat de provincie (overheid) niet alleen van achter een buro iets oplegt maar dat ze ook benaderbaar zijn voor ons ondernemers.

		4		4		zie opm eerder		Afhankelijk van situatie

		4		4				stuurt op resultaten in de samenwerking

		4		4		de provincie slaagt hier steeds meer in het verbinden en presteren, mede door de verbindende rol die de CdK en enkele gedeputeerden spelen. Het is belangrijk dat in de organisatie deze rol meer wordt onderbouwd door sterke projectleiders die mede verantwoordelijk zijn voor de goede prestatie. De organisatie zit nu nog iets teveel op strategie en beleid

		4		4		Provincie heeft een open houding en opereert pro-actief.Rol in bestaande netwerken is soms moeilijk: weer een partij erbij.		Gericht op concrete projecten en beleidsacties. Men wil graag pilots en onderzoeken zijn er niet voor de bureaulade.

		4		4		er wordt goed gecommuniceerd met partijen over het algemeen

		4		4		Eerdere samenwerking in Bentwoud, het project in de Balij en de GZH overname waren niet altijd eenvoudig maar wel steeds goed afgestemd. De uittreding uit de schappen is over het algemeen goed gelopenSoms is zijn systemen of ambtelijke bureaucratie belemmerend		Geen mening

		4		4		Erfgoedlijnen zijn een prachtig voorbeeld.		'Drive' en ondersteuning erfgoedlijnen duwt de zaak de goede kant op.

		4		4		Bij de aanpak van bij voorbeeld "groen" is gekozen voor een proces dat partijen verbindt: Landschapstafels.		via de gekozen processen komen zaken tot stand. Verder beheert de provincie zijn wegennet goed en zet in op duurzame veiligheid.

		4		4		Combinaties maken van de juiste partijen		Wel omdat het in ieder geval in onze branche genoeg aandacht geeft. Wel vind ik dat de sturende functie naar Havenbedrijf Rotterdam moet verstevigen.

		4		4		soms te zakelijk		niet alles kan maar men doet haar best

		4		4		zoekt partijen om bij elkaar te brengen; kan daar nog verder in gaan en meer verantwoordelijkheid nemen voor eindresultaat: oplossen van problemen of maatschappelijke issues		bereidheid om antwoorden te geven en helder te zijn in vervolgstappen; werken aan proactieviteit

		4		4		Open houding, meedenken, relaties en dwarsverbanden leggen		Daadwerkelijke prestatie is moeilijk te beoordelen; intenties zijn goed

		3		4		Teveel geduld en iedereen willen pleasen.		Er zijn resultaten.

		3		4		Over onze contactpersonen in de provincie (ambtenaren) ben ik tevreden, zou ik 'behoorlijk' invullen. Mijn organisatie werkt op sociaal domein (taak die naar de gemeenten is overgedragen en de provincie sluit haar verantwoordelijkheden dit jaar af).. Maar het gaat om de gehele provincie.  Daarom lager gescoord. Op andere beleidsgebieden ('harde kern' van provinciale taken) vind ik de ambtenaren minder toegankelijk, minder mens/burger gericht.  Er zou veel meer oog moeten zijn voor het betrekken van burger bij het beleid, co-creatie.		Provincie als geheel presteert behoorlijk, verzet veel werk, maar als burgers meer bij hun beleid betrokken zouden worden dan zouden de resultaten niet alleen meer zichtbaar zijn maar ook beter bij de behoeften aansluiten.

		3		4		Veelal wordt uitgegaan van het eigen beang en minder bij ons gezamenlijk belang		Toegezegde resultaten worden veelal wel beteikt. Soms blijft doel van actie minder duidelijk.

		3		4		We kunnen vaker benaderd willen worden worden of een mogelijkheid willen krijgen podium om we onze innovatie tonen.		Zuid Holland heeft vele bekende universiteiten en de laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen om innovaties op te starten.

		3		4		Overleggen waren met de gemeente en het COA en de corporaties dus deze werden verbonden.		Presteren kan op verschillende manieren. Ik zou een andere manier adviseren. Dit is niet een manier die 'menselijk' is.

		2		4		Kan niet door te weinig betrokkenheid. En een adviesbureau heeft altijd dubble agenda, die komt wel met mooi rapport, maar geen passie.		Op gebied van Infrastructuur  is provincie enige overheid die goed kan doorpakken.

		2		4		Ze hebben geen echte lobbyisten in dienst die gemakkelijk van deur tot deur gaan.		Het is geen Eindhoven, maar rond Den Haag-Delft-Rotterdam gebeurt wel wat met start-ups en het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

		4		3		middels diverse bijeenkomsten worden alle partijen betrokken.		omdat onze democratische structuur weinig doet lukken.

		4		3		er wordt actief samenwerking gezocht. En ook partijen bij elkaar gebracht.		tot nu toe weinig concrete uitkomsten

		4		3		Zie eerdere antwoorden, dienstbare opstelling plus ambities helpen hier sterk bij		Personeelsbeleid: veel goede plannenschrijvers, maar wellicht te weinig doeners

		4		3		Provincie neemt zelf initiatief samen te werken met anderen en/of ondersteunt samenwerking tussen derden.		Toegevoegde waarde niet altijd helder. Maatschappelijk effect in sommige gevallen afwezig.

		4		3		commissaris en anderen spanning zich persoonlijk in om verbinding te leggen		er is vaak veel gepraat nodig om tot resultaten te komen

		4		3		De provincie pakyt haar rol in de regio en voert regie over de Ruimtelijke ordening en water.		Heeft het nog moeilijk in de positie tov MRDH

		4		3		Inzet is goed		Resultaat is iets minder

		4		3		De provincie maakt actief werk van het verbinden van partijen en het op positieve wijze van verbinden van de provincie zelf met d gemeenten.		Over het algemeen zou ik ook hier "behoorlijk" invullen echter in een belangrijke discussie heeft de Provincie zich in mijn ogen, minimaal naar buiten toe, teveel afwezig getoond en dat is In de discussie rond de MRDH. Feitelijk is het vreemd te constateren dat 70% van de inwoners van de Provincie zich bevinden in het gebied van de MRDH en dat de Provincie dit "laat gebeuren". De MRDH gaat vervolgens ook nog over 500 miljoen aan investeringen die gezien de taken en verantwoordelijkheden van de Provincie feitelijk bij de Provincie zouden moeten liggen. Vanaf de buitenkant bezien heeft de Provincie dit te makkelijk laten gebeuren.

		4		3		Zie eerder		Zie eerder

		4		3		De provincie staat open voor veel visies en denkwijzen		De provincie presteert naar behoren

		4		3		veel bijeenkomsten tussen partijen om informatie en meningen uit te wisselen		projecten duren vaak te lang en rol provincie is vaak niet zichtbaar

		4		3		Ze organiseren veel.		Prestaties zijn lastig te meten.

		4		3		in de aanpak van samenwerkingstrajecten en bijv. de regietafels		kan ik moeilijk beoordelen ;ben onvoldoende opo de hoogte van hun eigen targets

		4		3		zie landschapstafels en erfgoedtafels		De beleidsmensen denken verder dan de procesmensen, daar is een slag in te maken

		4		3		zij organiseren bijeenkomsten over thema's of initiaieven		door drukte lukken niet altijd de afspraken

		4		3		Men reageert op initiatieven en participeert.		De effecten zijn nog niet Groot genoeg.

		4		3		bij de platformdagen is zij een verbindende factor		Kwaliteit van sprekers is wisselend

		4		3		de provincie is vaak betrokken bij de diverse ontwikkelingen en speelt daar in voorkomende gevallen een verbindende rol.

		4		3		De provincie werkt meer gebiedsgericht. Dit merk ik in de benadering.		Ik heb niet altijd goed zicht op de prestatie en de weging daarvan

		4		3		met mijn achtergrond binnen de Greenport lukt dit uitstekend		weinig mogelijkheden en macht om concreet iets te bereiken

		4		3		De wil is er maar de aanpak verschilt per collegelid nogal: water zou beter kunnen op basis van duidelijke verantwoordelijkheid.		Als de organisatie maar gedeeltelijk op de wil aansluit dan zijn de prestaties middelmatig. Kijk naar de aanpak in andere provincies bv. in Noord-Brabant.

		4		3		gebiedsdeals voorbeeld van behoorlijk geslaagde verbinding (wel nog uitvoeren!)		prestaties bij bestuurlijke kwesties (herindelingsdossiers bijv.)  kunnen beter ; meer proactie

		3		3		de provincie is voor veel mensen niet zo'n voor de hand liggende partner. Dat heeft ook weer een voordeel dat partners de provincie als relatief neutraal beschouwen		als het niet zo duidelijk is wat ze nu eigenlijk willen en waarom, dan is presteren ook lastig. Anderzijds pakt de provincie wel dingen op en doet ook z'n best die af te maken.

		3		3		Het gevoel bestaat dat de lijntjes met de grotere steden " inniger "  "warmer"  zijn dan met de kleine gemeenten. Het vertrouwen is daardoor wat behoudend		Provincie is betrokken bij regionale kwestiesVoorgaande punt van vertrouwen blijft bestaan.

		3		3		de provincie is communicatief slecht ontwikkeld en komt vaak weinig gedreven over.		communicatieve armoede en ambtelijke instelling staan resultaat in de weg.Het is geen gebrek aan kennis, maar wel een gebrek aan kunde.

		3		3		Teveel behoudend denk dat provincie makkelijk een leidende rol kan spelen.		Daar teveel afwachtend te acteren blijven de prestaties ook achter.

		3		3		Voedselfamilies als voorbeeld van goede bedoelingen.		Geleverde prestaties hangen erg af van verwachtingen van partners. Als je niet te veel verwacht, kan de provincie op zich redelijk presteren.

		3		3		Ik constateer t.o.v. een aantal jaar geleden dat PZH (ambtenaren) benaderbaarder zijn. Het is fijn om een contactpersoon bij PZH te hebben.

		3		3		Niet op alle vlakken maar op een aantal dossiers slaagt de Provincie wel

		3		3		Bestuurlijk (GS) meer dan in het (recente) verleden. Nog wel wisselend. De ambtelijke cultuur is nog nauwelijks verbindend te noemen. De houding bij huidige herindelingsprocessen is alles behalve verbindend, met name met betrekking tot de Vijfheerenlanden.		De ervaringen zijn wisselend.

		3		3		Afwezig in detailhandels visie of aanwezigheid is niet in balans. Of met iedereen aan tafel of dialoog of met niemand.  Daardoor worden partijen of regio's vanuit hun gefundeerde zienswijze tekort gedaan.		Wel goed bij veel, heel veel infra.  A20 is echter te traag ondanks de versnelling. Traag omdat het in uitvoering vele malen simpeler is dan een parallelstructuur en desondanks nog niet is uitgevoerd. De economische schade is uiteindelijk vele malen groter dan de aanlegkosten.

		3		3		Het collectief verbinden en empoweren kan beter.		Wat betreft Wind op Land ligt de provincie AH achter en ervaar ik onvoldoende intrinsieke motivatie om ten opzichte van andere provincies en/of burgers te schitteren en voorsprong te nemen.

		3		3		Intentie is er wel, echter de politieke belangen (gemeente/waterschap/bewoners) maken dit vaak lastig		Staat steeds meer op de agenda, maar bevindt zich nog in begin stadium

		3		3		Verbinden betekent je ECHT verdiepen in partijen, dat lukt niet echt		Wil wel, maar lukt niet

		3		3		Ptrovincie doet haar best.  Maar het duurt zo lang!		Provinbcie maakt geen verschil voor burger

		3		3		Belangrijk is zelf eerst na te gaan welke rol een provincie in een bepaald proces heeft en of er bepaalde behoefte is. Als dit zo is kan de provincie deze rol goed invullen, wanneer deze vragen niet worden gesteld is het soms weinig effectief.

		3		3		IRP is in de kern wel een goed instrument voor verbinden.		De provincie loopt niet voorop in vernieuwing.

		3		3		Ik zie, hoor, lees hier niks over		ik zie, hoor, lees hier niks over

		3		3		weinig zichtbaarheid in pers of bij evenementen		ik zie geen actieve bemoeienis met opbouwen van netwerken of aandragen van leads voor bedrijvenparken

		3		3		Partijen verbinden is onder andere noodzakelijk om nieuwe combinaties van functies met natuur te realiseren, waardoor ook buiten NNN en Natura 2000 natuurwaarden kunnen worden ontwikkeld en versterkt. Dit zien we nog in onvoldoende mate van de grond komen.  Aan de andere kant zien we wel dat er stappen worden gezet, zoals in het project mijn groen, ons groen.		In het kader van Natura 2000 zijn natuurherstelmaatregelen (gekoppeld aan de PAS) uitgevoerd. Op dit gebied worden prestaties geleverd, maar wat ons betreft kunnen de ambities nog wel omhoog.

		3		3		Omdat er traag en angstig gereageerd wordt		Zie vorig antwloord

		3		3		Enerzijds lukt het verbinden goed anderzijds is de provincie afstandig in relatie tot andere partners		Varieert, soms echt goed soms weinig toegevoegde waarde

		3		3		De huidige CDK slaagt er goed in om partijen te verbinden. Een enkele gedeputeerde ook, maar verder in de organisatie is daar nog onvoldoende focus op, een enkele gunstige uitzondering daargelaten. Een goed voorbeeld zijn de thema bijeenkomsten die de provincie organiseert, waarbij diverse partijen rond een thema samen komen en de discussie aangaan. Dat vind ik erg goed, omdat vanuit diverse disciplines aan de oplossing van een vraagstuk wordt gewerkt, maar vervolgens mis ik de borging. Er wordt prima gediscussieerd en vraagstukken bij de kop gepakt, maar de concrete verzilvering in de vorm van acties, daarop wordt niet doorgepakt.		Zie hiervoor.

		3		3		In de praktijk blijkt dat de regio zelf beter in staat is de verbindingen lokaal te leggen (en te organiseren (Gebiedsdeals, Gebiedscooperatie)		Ik heb het gevoel dat de gebiedspartijen zelf moeten presteren en deadlines moeten halen om voor allerlei programma's de middelen veilig te stellen. Positief is wel dat de PZH programma's uitzet, anders zou er minder van de grond komen

		3		3		Verbinden doe je niet Over partijen heen, maar Met partijen. Zo kregen wij laatst een hele middag teambuilding waar we echt niet om hadden gevraagd, heel veel tijd kostte, en geen perspectief op verdere verbinding bood. Maar wel, zie hierboven, van goede wil.Wel denk ik te merken dat PZH hier echt werk van wil maken, dat is mooi.Ik zie ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld om van uit de centrale positie aan te moedigen tot transparantie en synergie. Zelf daaraan deelnemen is geen must, maar kan wel versterkend werken.		dat heeft te maken met de hierboven genoemde typering. Wat ik bijvoorbeeld soms vertragend vind werken is de "eis" tot co-financiering, liefst 50-50. PZH beheert nu eenmaal gelden die voor taken/doelen ingezet kunnen worden, gelden die bijv. gemeenten niet hebben. Dan is het altijd terugleggen voor sam-sam niet functioneel. Dat PZH geen pinautomaat wil zijn snap ik verder prima. Daarnaast merk ik dat het "regievoeren", wat als term tussen partners sowieso wat misplaatst is, leidt tot rolverwarring. Wie regisseert nu wie? Noem het gewoon samenwerkingsverband 2.0, in eenieder heeft daarin een rol. Dat de provincie gastheer of voorzitter is, geen enkel punt.

		3		3		Verbinden van partijen staat nog in de kinderschoenen. En de weg is  nog te vaak langs 'regeltjes'		Netwerksamenwerking en- sturing is voor velen in de provincie nog een abstract begrip.

		2		3		De provincie neemt niet echt een voortrekkersrol en is althans voor het bedrijfsleven in ons werkveld van infrastructuur niet zo zichtbaar. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zuid-Holland. Opvallend is dat wij bij Provincie Noord-Brabant en Noord-Holland betrokken zijn bij veel verbindende activiteiten binnen deze provincies en er dan een heuse leidende publiek - private samenwerkingen ontstaan.		De provincie is gedegen en presteert solide en er zijn geen incidenten. Het werkt gewoon en dat is natuurlijk goed. Op verbinden en innoveren laat zij volgens ons een kans liggen, want de provincie zal op termijn ook een kenniseconomie moeten stimuleren om mee te blijven doen.

		2		3		De provincie biedt geen platform voor samenkomen, bespreken, afstemmen en verbinden.		De provincie is bijvoorbeeld mbt Interbestuurlijk toezicht voortdurend controlerend op prestaties. Dus daarvoor is wel belangstelling.

		2		3		Het dichtstbijzijnde is de aanleg van de Rijnlandroute. Het verbinden van partijen lukt niet zo best, wellicht nog het meest op gemeentenieveau, maar niet op het niveau van de betrokken burgers.De voorbereidingen van het  traject duren te lang. Het kan zo maar gebeuren dat er iedere 4 jaar wel een nieuw uitgangspunt wordt geformuleerd, afhankelijk van de nieuwe toplaag van het bestuur, meestal de gedeputeerde.Het meest sprekende voorbeeld is de RijnGouweLijn van de provincie Zuid-Holland, die een verbinding beoogde tussen het Groene Hart en de kust. Het plan voor een nieuwe tramverbinding door het centrum van Leiden stuitte op veel bezwaren. In 2012 besloot het nieuw aangetreden provinciebestuur de RGL definitief niet aan te leggen.		De provincie Zuid-Holland heeft buitengewoon veel geld uitgegeven aan de aanleg van de RijnGouweLijn. Als de elkaar opvolgende besturen goed hadden geluisterd naar de diverse partijen had het besluit dit project niet aan te leggen veel eerder genomen kunnen worden. Een zeer goed voorbeeld van wanprestatie.De nu geplande aanleg van de Rijnlandroute is hiermee te vergelijken. De aansluiting van Voorschoten ontbreekt, wederom een geldkwestie. De N206 door Leiden zal hierdoor niet, zoals beoogd ontlast worden, m.n. het laatste stuk vanaf het Lammenschansplein tot aan de A4. Een verhoging en verbreding van de Lammenschansbrug, m.a.w. een geheel nieuwe brug naast de oude brug zal wederom uitmonden in een wanprestatie, deze keer dan met allure, nog decenia lang zichtbaar.

		2		3		De provincie is erg gericht op de eigen positie ten opzichte van ander overheden, maar te weinig op wat haar verbindende rol tussen alle belangen/partners in de netwerksamenleving kan zijn.		Praktische zaken gaat de provincie wel goed af (bijv. fysieke infrastructuur), maar in vernieuwende beleidsoplossingen voor maatschappelijke problemen komt de rol van de provincie niet goed uit de verf.

		1		3		Ik zie het niet gebeuren. Ze verdeeld eerder. Ze kijkt naar de eigen agenda. Wellicht om te presteren?		Ze realiseert zeker zaken. De manier waarop verdient regelmatig niet de schoonheidsprijs.

		3		2		het lukt wel om relevante partijen op te trommelen, maar een effectieve verbinding zie ik niet ontstaan. Er lijkt veel doublure te bestaan met het werk van andere overheden (zoals de metropoolregio, gemeenten, enz.)		het is mij onduidelijk welke bijdrage de provincie levert in visie, strategie ontwikkeling, programma's

		3		2		Hoewel er veelvuldig overleg plaats vindt, wordt heel sterk vanuit een enkel beleidsveld geopereerd. Samenhang met andere beleidsterreinen ontbreekt dan vaak.		Ellelange procedures, trage oordeelsvorming en te weinig meedenken inzake lokale problematiek.

		3		2		Positief voorbeeld is groene cirkels. Komt ook door de persoon de heer Weber die zichzelf niet centraal stelt.		Aandacht voor de verschillende belangen komt onvoldoende tot zijn recht

		2		2		Ik kan vanuit mijn positie niet zien waar verbinding is getracht te maken en met wie. De provincie lijkt dus onzichtbaar. Dat zou dus wellicht moeten worden geaardeerd als "weet niet". Echter, de vraag is of ik het niet weet omdat ik onvoldoende betrokken ben of omdat de Provincie zichzelf onvoeldoende aan mij zichtbaar maakt.		Ik kan vanuit mijn positie niet zien waar- en welke prestatie op wordt gedoeld. De provincie lijkt dus onzichtbaar. Dat zou dus wellicht moeten worden geaardeerd als "weet niet". Echter, de vraag is of ik het niet weet omdat ik onvoldoende betrokken ben of omdat de Provincie zichzelf onvoeldoende aan mij zichtbaar maakt.

		2		2		Zie de hiervoor gegeven toelichtingen. In onze regio probeert de provincie actief te verdelen. Van de intentie tot verbinden is de afgelopen twee jaren niets zichtbaar geweest.		Wij doen vrijwel geen zaken met de provincie Zuid-Holland. De provincie is in onze regio en zeker in onze gemeente vooral als toezichthouder actief. Er is geen sprake van gedeelde opgaven, beleidsvoornemens of intenties. Wij zien de provincie zelden.

		2		2		De provincie stelt zich te veel op als scheidsrechter., met de houding het beter te weten dan burger, bedrijf of gemeente.		Uiteindelijk wordt de provincie vaak gezien als een hobbel die genomen moet worden, i.p.v. als business of sparring partner die een dergelijke bestuurslaag ook zou kunnen zijn.

		2		2		beperkt het gesprek aan gaan om posities te peilen en tegenstellingen te overbruggen door werkbare alternatieven voor te leggen		meerwaarde handelen veelal niet zichtbaar door een eerder beoordelende dan verbindende rol

		2		2		Zie eerdere toelichting		Idem

		2		1		Voor zwemwater is er eenzijdig overleg, geen interactieve bijeenkomsten bv over wat we willen met zwemwater		De provincie onderneemt geen enkele actie op het gebied van schoon water in glastuinbouwgebied, zelfs tegen over gestelde acties door de communiceren dat de glastuinbouw zo duurzaam is. Hiermee doet de provincie geen recht aan de waterkwalteitstaak en aan de eerlijke concurrentieverhoudingen tussen tuinders (de koplopers hebben last van de achterblijvers, o.a qua duurzaamheidsimago.

		1		1		Verbinden doen je niet door onbetrouwbaar te zijn en je afspraken niet na te komen.		Als je veel te lang uitsluitsel moet wachten en vervolgens nog steeds niks hebt, dat is gewoon frustrerend!

		1		1		De Provincie maakt zijn rol als faciliterende overheid geheel en al niet waar. Sterker nog wij ervaren het als 1 van de grootste risicopartijen in ons vakgebied. De Provincie Zuid Holland is berucht en beroemd als het gaat om zijn reputatie van volledig niet meewerkende overheids orgaan.		Totaal geen begrip en inlevingsvermogen van de bestuurders en de begeleidende ambtenaren. Daarnaast is de manier waarop de Provincie de huidige economische tendens benadert uit het jaar kruik. De samenwerking en overlegstructuur binnen de Provincie staat veel te ver af van de regionale en lokale vraagstukken. De Provincie is volledig reactief en niet instaat zich als mammoettanker tijdig te keren en nu echt zijn faciliterende rol waar te maken. Op dit moment wordt dit door bestuurders en ambtenaren volledig niet herkend en  blijven zij op dezelfde voet door gaan.

		1		1		zie eerdere antwoorden		zie eerdere antwoorden

		1		1		Op Floor Vermeulen na (die functioneert in mijn beleving wel goed) vindt er strikt onvoldoende verbinding plaats. Sterker: het tegenovergestelde is aan de gang. Redenen: dogmatiek windmolens; gesjoemel met burgemeesters op Voorne-Putten en geen duidelijkheid rondom deadline twee gemeenten op Voorne Putten.		Zie boven.

		1		1		Zie mijn antwoorden op de vorige vragen		Zie hierboven





7 stellingen



						De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

		2017				Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		1		Opereert als één geheel. [n=192]		5%		27%		43%		24%		2%		100%		192								9		52		82		46		3		192				Opereert als één geheel.

		2		Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192]		4%		12%		52%		30%		2%		100%		192								8		23		100		57		4		192				Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.

		3		Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200]		4%		14%		21%		56%		7%		100%		200								7		27		41		112		13		200				Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.

		4		De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200]		5%		9%		31%		50%		6%		100%		200								10		17		62		99		12		200				De samenwerking voelt voor mij als een partnership.

		5		Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196]		2%		16%		31%		47%		5%		100%		196								4		31		60		92		9		196				Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.

		6		Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197]		5%		13%		36%		44%		3%		100%		197								10		26		70		86		5		197				Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking [n=189]		4%		12%		33%		48%		4%		100%		189								7		22		63		90		7		189				Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking



										Comparisons of Column Meansa

				Jaaronderzoek								Jaaronderzoek

				2014		2017						2014		2017

				Mean		Mean						(A)		(B)

		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.				2.91						.		.

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		3.05		3.14								

		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.				3.49						.		.

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		3.13		3.43								A

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		3.22		3.36								

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		3.20		3.25								

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		3.34		3.36								

										Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,1. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

										a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.

												Comparisons of Column Proportionsc										Comparisons of Column Proportionsc

						Jaaronderzoek										Jaaronderzoek										Jaaronderzoek

						2014		2017								2014		2017								2014		2017

						Count		Count								(A)		(B)								(A)		(B)

		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		0		9				De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		.a,b						De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		.a,b		

				Oneens		0		52						Oneens		.a,b								Oneens		.a,b		

				Neutraal		0		82						Neutraal		.a,b								Neutraal		.a,b		

				Eens		0		46						Eens		.a,b								Eens		.a,b		

				Helemaal eens		0		3						Helemaal eens		.a,b								Helemaal eens		.a,b								Rood is: verhoudingsgewijs lager

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens		4		8				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens				

				Oneens		33		23						Oneens		B								Oneens		B		

				Neutraal		70		100						Neutraal										Neutraal				

				Eens		43		57						Eens										Eens				

				Helemaal eens		3		4						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		0		7				De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		.a,b						De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		.a,b		

				Oneens		0		27						Oneens		.a,b								Oneens		.a,b		

				Neutraal		0		41						Neutraal		.a,b								Neutraal		.a,b		

				Eens		0		112						Eens		.a,b								Eens		.a,b		

				Helemaal eens		0		13						Helemaal eens		.a,b								Helemaal eens		.a,b		

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens		10		10				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens								De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens				

				Oneens		33		17						Oneens		B								Oneens		B		

				Neutraal		44		62						Neutraal										Neutraal				

				Eens		61		99						Eens										Eens				A

				Helemaal eens		6		12						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens		4		4				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens				

				Oneens		22		31						Oneens										Oneens				

				Neutraal		70		60						Neutraal		B								Neutraal		B		

				Eens		57		92						Eens				A						Eens				A

				Helemaal eens		4		9						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens		2		10				De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens				A

				Oneens		24		26						Oneens										Oneens				

				Neutraal		70		70						Neutraal										Neutraal		B		

				Eens		56		86						Eens										Eens				

				Helemaal eens		1		5						Helemaal eens										Helemaal eens				

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens		4		7				Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens								Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens				

				Oneens		21		22						Oneens										Oneens				

				Neutraal		43		63						Neutraal										Neutraal				

				Eens		71		90						Eens										Eens				

				Helemaal eens		3		7						Helemaal eens										Helemaal eens				

												Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.										Results are based on two-sided tests with significance level ,1. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

												a. This category is not used in comparisons because the sum of case weights is less than two.										a. This category is not used in comparisons because the sum of case weights is less than two.

												b. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.										b. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

												c. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.										c. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

								Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Jaaronderzoek		2014		Count		0		0		0		0		0		4		33		70		43		3		0		0		0		0		0		10		33		44		61		6		4		22		70		57		4		2		24		70		56		1		4		21		43		71		3

				2017		Count		9		52		82		46		3		8		23		100		57		4		7		27		41		112		13		10		17		62		99		12		4		31		60		92		9		10		26		70		86		5		7		22		63		90		7

								192										192										200										200										196										197										189



								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel. [n=192]										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192]										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200]										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. [n=200]										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196]										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197]										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. [n=189]

								Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Jaaronderzoek		2014		2014		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.6%		21.6%		45.8%		28.1%		2.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		6.5%		21.4%		28.6%		39.6%		3.9%		2.5%		14.0%		44.6%		36.3%		2.5%		1.3%		15.7%		45.8%		36.6%		.7%		2.8%		14.8%		30.3%		50.0%		2.1%

				2017		2017		4.7%		27.1%		42.7%		24.0%		1.6%		4.2%		12.0%		52.1%		29.7%		2.1%		3.5%		13.5%		20.5%		56.0%		6.5%		5.0%		8.5%		31.0%		49.5%		6.0%		2.0%		15.8%		30.6%		46.9%		4.6%		5.1%		13.2%		35.5%		43.7%		2.5%		3.7%		11.6%		33.3%		47.6%		3.7%









Helemaal oneens	

Opereert als één geheel. [n=192	]	Goede balans tussen	 snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking [n=189	]	4.6875E-2	4.1666666666666664E-2	3.5000000000000003E-2	0.05	2.0408163265306121E-2	5.0761421319796954E-2	3.7037037037037035E-2	Oneens	

Opereert als één geheel. [n=192	]	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking [n=189	]	0.27083333333333331	0.11979166666666667	0.13500000000000001	8.5000000000000006E-2	0.15816326530612246	0.13197969543147209	0.1164021164021164	Neutraal	

Opereert als één geheel. [n=192	]	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking [n=189	]	0.42708333333333331	0.52083333333333337	0.20499999999999999	0.31	0.30612244897959184	0.35532994923857869	0.33333333333333331	Eens	

Opereert als één geheel. [n=192	]	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking [n=189	]	0.23958333333333334	0.296875	0.56000000000000005	0.495	0.46938775510204084	0.43654822335025378	0.47619047619047616	Helemaal eens	

Opereert als één geheel. [n=192	]	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	De samenwerking voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	Kan goed afspraken maken	 over verwachtingen binnen samenwerking [n=189	]	1.5625E-2	2.0833333333333332E-2	6.5000000000000002E-2	0.06	4.5918367346938778E-2	2.5380710659898477E-2	3.7037037037037035E-2	
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De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel. [n=192	]	

Helemaal oneens	

2017	4.6875E-2	Oneens	

2017	0.27083333333333331	Neutraal	

2017	0.42708333333333337	Eens	

2017	0.23958333333333331	Helemaal eens	

2017	1.5625E-2	







De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.6143790849673203E-2	4.1666666666666671E-2	Oneens	

2014	2017	0.21568627450980393	0.11979166666666666	Neutraal	

2014	2017	0.45751633986928103	0.52083333333333337	Eens	

2014	2017	0.28104575163398693	0.296875	Helemaal eens	

2014	2017	1.9607843137254902E-2	2.0833333333333336E-2	







De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	

Helemaal oneens	

2017	3.5000000000000003E-2	Oneens	

2017	0.13500000000000001	Neutraal	

2017	0.20499999999999999	Eens	

2017	0.5600000	0000000005	Helemaal eens	

2017	6.5000000000000002E-2	







De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	6.4935064935064929E-2	0.05	Oneens	

2014	2017	0.21428571428571427	8.5000000000000006E-2	Neutraal	

2014	2017	0.28571428571428575	0.31	Eens	

2014	2017	0.39610389610389612	0.495	Helemaal eens	

2014	2017	3.896103896103896E-2	0.06	







De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.5477707006369425E-2	2.0408163265306124E-2	Oneens	

2014	2017	0.14012738853503184	0.15816326530612243	Neutraal	

2014	2017	0.44585987261146498	0.30612244897959184	Eens	

2014	2017	0.36305732484076436	0.46938775510204084	Helemaal eens	

2014	2017	2.5477707006369425E-2	4.5918367346938778E-2	







De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	1.3071895424836602E-2	5.0761421319796954E-2	Oneens	

2014	2017	0.15686274509803921	0.13197969543147209	Neutraal	

2014	2017	0.45751633986928103	0.35532994923857869	Eens	

2014	2017	0.36601307189542481	0.43654822335025378	Helemaal eens	

2014	2017	6.5359477124183009E-3	2.5380710659898477E-2	







Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. [n=189	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.8169014084507039E-2	3.7037037037037035E-2	Oneens	

2014	2017	0.14788732394366197	0.11640211640211641	Neutraal	

2014	2017	0.30281690140845074	0.33333333333333337	Eens	

2014	2017	0.5	0.47619047619047622	Helemaal eens	

2014	2017	2.1126760563380281E-2	3.7037037037037035E-2	









7 stellingen (2)



						De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

		2017				Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		1		Eén geheel		5%		27%		43%		24%		2%		100%		192								9		52		82		46		3		192				Opereert als één geheel.

		2		Snelheid / zorgvuldigheid		4%		12%		52%		30%		2%		100%		192								8		23		100		57		4		192				Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.

		3		Stimuleert meedenken / samenwerken		4%		14%		21%		56%		7%		100%		200								7		27		41		112		13		200				Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.

		4		Voelt als partnership		5%		9%		31%		50%		6%		100%		200								10		17		62		99		12		200				De samenwerking voelt voor mij als een partnership.

		5		Voldoende op de hoogte		2%		16%		31%		47%		5%		100%		196								4		31		60		92		9		196				Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.

		6		Rekening houden belangen / mening		5%		13%		36%		44%		3%		100%		197								10		26		70		86		5		197				Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.

		7		Goed afspraken maken		4%		12%		33%		48%		4%		100%		189								7		22		63		90		7		189				Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking



										Comparisons of Column Meansa

				Jaaronderzoek								Jaaronderzoek

				2014		2017						2014		2017

				Mean		Mean						(A)		(B)

		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.				2.91						.		.

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		3.05		3.14								

		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.				3.49						.		.

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		3.13		3.43								A

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		3.22		3.36								

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		3.20		3.25								

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		3.34		3.36								

										Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,1. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

										a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.

												Comparisons of Column Proportionsc										Comparisons of Column Proportionsc

						Jaaronderzoek										Jaaronderzoek										Jaaronderzoek

						2014		2017								2014		2017								2014		2017

						Count		Count								(A)		(B)								(A)		(B)

		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		0		9				De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		.a,b						De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Helemaal oneens		.a,b		

				Oneens		0		52						Oneens		.a,b								Oneens		.a,b		

				Neutraal		0		82						Neutraal		.a,b								Neutraal		.a,b		

				Eens		0		46						Eens		.a,b								Eens		.a,b		

				Helemaal eens		0		3						Helemaal eens		.a,b								Helemaal eens		.a,b								Rood is: verhoudingsgewijs lager

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens		4		8				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Helemaal oneens				

				Oneens		33		23						Oneens		B								Oneens		B		

				Neutraal		70		100						Neutraal										Neutraal				

				Eens		43		57						Eens										Eens				

				Helemaal eens		3		4						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		0		7				De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		.a,b						De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Helemaal oneens		.a,b		

				Oneens		0		27						Oneens		.a,b								Oneens		.a,b		

				Neutraal		0		41						Neutraal		.a,b								Neutraal		.a,b		

				Eens		0		112						Eens		.a,b								Eens		.a,b		

				Helemaal eens		0		13						Helemaal eens		.a,b								Helemaal eens		.a,b		

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens		10		10				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens								De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Helemaal oneens				

				Oneens		33		17						Oneens		B								Oneens		B		

				Neutraal		44		62						Neutraal										Neutraal				

				Eens		61		99						Eens										Eens				A

				Helemaal eens		6		12						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens		4		4				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Helemaal oneens				

				Oneens		22		31						Oneens										Oneens				

				Neutraal		70		60						Neutraal		B								Neutraal		B		

				Eens		57		92						Eens				A						Eens				A

				Helemaal eens		4		9						Helemaal eens										Helemaal eens				

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens		2		10				De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens								De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Helemaal oneens				A

				Oneens		24		26						Oneens										Oneens				

				Neutraal		70		70						Neutraal										Neutraal		B		

				Eens		56		86						Eens										Eens				

				Helemaal eens		1		5						Helemaal eens										Helemaal eens				

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens		4		7				Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens								Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Helemaal oneens				

				Oneens		21		22						Oneens										Oneens				

				Neutraal		43		63						Neutraal										Neutraal				

				Eens		71		90						Eens										Eens				

				Helemaal eens		3		7						Helemaal eens										Helemaal eens				

												Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.										Results are based on two-sided tests with significance level ,1. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

												a. This category is not used in comparisons because the sum of case weights is less than two.										a. This category is not used in comparisons because the sum of case weights is less than two.

												b. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.										b. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

												c. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.										c. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

								Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Jaaronderzoek		2014		Count		0		0		0		0		0		4		33		70		43		3		0		0		0		0		0		10		33		44		61		6		4		22		70		57		4		2		24		70		56		1		4		21		43		71		3

				2017		Count		9		52		82		46		3		8		23		100		57		4		7		27		41		112		13		10		17		62		99		12		4		31		60		92		9		10		26		70		86		5		7		22		63		90		7

								192										192										200										200										196										197										189



								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

								De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel. [n=192]										De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192]										De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200]										De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. [n=200]										De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196]										De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197]										Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. [n=189]

								Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Jaaronderzoek		2014		2014		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		2.6%		21.6%		45.8%		28.1%		2.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		6.5%		21.4%		28.6%		39.6%		3.9%		2.5%		14.0%		44.6%		36.3%		2.5%		1.3%		15.7%		45.8%		36.6%		.7%		2.8%		14.8%		30.3%		50.0%		2.1%

				2017		2017		4.7%		27.1%		42.7%		24.0%		1.6%		4.2%		12.0%		52.1%		29.7%		2.1%		3.5%		13.5%		20.5%		56.0%		6.5%		5.0%		8.5%		31.0%		49.5%		6.0%		2.0%		15.8%		30.6%		46.9%		4.6%		5.1%		13.2%		35.5%		43.7%		2.5%		3.7%		11.6%		33.3%		47.6%		3.7%









Helemaal oneens	

Eén geheel	Snelheid / zorgvuldigheid	Stimuleert meedenken / samenwerken	Voelt als partnership	Voldoende op de hoogte	Rekening houden belangen / mening	Goed afspraken maken	4.6875E-2	4.1666666666666664E-2	3.5000000000000003E-2	0.05	2.0408163265306121E-2	5.0761421319796954E-2	3.7037037037037035E-2	Oneens	

Eén geheel	Snelheid / zorgvuldigheid	Stimuleert meedenken / samenwerken	Voelt als partnership	Voldoende op de hoogte	Rekening houden belangen / mening	Goed afspraken maken	0.27083333333333331	0.11979166666666667	0.13500000000000001	8.5000000000000006E-2	0.15816326530612246	0.13197969543147209	0.1164021164021164	Neutraal	

Eén geheel	Snelheid / zorgvuldigheid	Stimuleert meedenken / samenwerken	Voelt als partnership	Voldoende op de hoogte	Rekening houden belangen / mening	Goed afspraken maken	0.42708333333333331	0.52083333333333337	0.20499999999999999	0.31	0.30612244897959184	0.35532994923857869	0.33333333333333331	Eens	

Eén geheel	Snelheid / zorgvuldigheid	Stimuleert meedenken / samenwerken	Voelt als partnership	Voldoende op de hoogte	Rekening houden belangen / mening	Goed afspraken maken	0.23958333333333334	0.296875	0.56000000000000005	0.495	0.46938775510204084	0.43654822335025378	0.47619047619047616	Helemaal eens	

Eén geheel	Snelheid / zorgvuldigheid	Stimuleert meedenken / samenwerken	Voelt als partnership	Voldoende op de hoogte	Rekening houden belangen / mening	Goed afspraken maken	1.5625E-2	2.0833333333333332E-2	6.5000000000000002E-2	0.06	4.5918367346938778E-2	2.5380710659898477E-2	3.7037037037037035E-2	

7 stellingen over de provincie Zuid-Holland









De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel. [n=192	]	

Helemaal oneens	

2017	4.6875E-2	Oneens	

2017	0.27083333333333331	Neutraal	

2017	0.42708333333333337	Eens	

2017	0.23	958333333333331	Helemaal eens	

2017	1.5625E-2	







De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. [n=192	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.6143790849673203E-2	4.1666666666666671E-2	Oneens	

2014	2017	0.21568627450980393	0.11979166666666666	Neutraal	

2014	2017	0.45751633986928103	0.52083333333333337	Eens	

2014	2017	0.28104575163398693	0.296875	Helemaal eens	

2014	2017	1.9607843137254902E-2	2.0833333333333336E-2	







De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken. [n=200	]	

Helemaal oneens	

2017	3.5000000000000003E-2	Oneens	

2017	0.13500000000000001	Neutraal	

2017	0.20499999999999999	Eens	

2017	0.56000000000000005	Helemaal eens	

2017	6.5000000000000002E-2	







De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. [n=200	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	6.4935064935064929E-2	0.05	Oneens	

2014	2017	0.21428571428571427	8.5000000000000006E-2	Neutraal	

2014	2017	0.28571428571428575	0.31	Eens	

2014	2017	0.39610389610389612	0.495	Helemaal eens	

2014	2017	3.896103896103896E-2	0.06	







De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie. [n=196	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.5477707006369425E-2	2.0408163265306124E-2	Oneens	

2014	2017	0.14012738853503184	0.15816326530612243	Neutraal	

2014	2017	0.44585987261146498	0.30612244897959184	Eens	

2014	2017	0.36305732484076436	0.46938775510204084	Helemaal eens	

2014	2017	2.5477707006369425E-2	4.5918367346938778E-2	







De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening. [n=197	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	1.3071895424836602E-2	5.0761421319796954E-2	Oneens	

2014	2017	0.15686274509803921	0.13197969543147209	Neutraal	

2014	2017	0.45751633986928103	0.35532994923857869	Eens	

2014	2017	0.36601307189542481	0.43654822335025378	Helemaal eens	

2014	2017	6.5359477124183009E-3	2.5380710659898477E-2	







Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. [n=189	]	

Helemaal oneens	

2014	2017	2.8169014084507039E-2	3.7037037037037035E-2	Oneens	

2014	2017	0.14788732394366197	0.11640211640211641	Neutraal	

2014	2017	0.30281690140845074	0.33333333333333337	Eens	

2014	2017	0.5	0.47619047619047622	Helemaal eens	

2014	2017	2.1126760563380281E-2	3.7037037037037035E-2	









Priomatrix - klanten

				Label		Gem		Corr

		Opereert als één geheel.		één geheel		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		0

		Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		snelheid/zorgvuldigheid		1.00		Pearson Correlation

		Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		stimuleert mij		0.00		Sig. (2-tailed)

		De samenwerking voelt voor mij als een partnership.		voelt als partnership		228.00		N

		Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		op de hoogte		,574**		Pearson Correlation

		Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		rekening houden		0.00		Sig. (2-tailed)

		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		afspraken maken		193.00		N











				Gem		84.40		- 0		143.60		84.40		- 0		- 0

				Min		- 0		- 0		-59.20		228.00		- 0		- 0

				Max		228.00		- 0		85.60



				gem1		1.00		- 0

				gem2		5.00		- 0

				gem3		84.40		- 0

				gem4		84.40		1.00



Prioriteitenmatrix stellingen

Opereert als één geheel.	één geheel	één geheel	Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland	0	#VERW!	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.	stimuleert mij	stimuleert mij	0	0	#VERW!	De samenwerking voelt voor mij als een partnership.	voelt als partnership	voelt als partnership	228	0	#VERW!	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.	op de hoogte	op de hoogte	,574**	0	#VERW!	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.	rekening houden	rekening houden	2.6511639546035494E-18	0	#VERW!	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking	afspraken maken	afspraken maken	193	0	#VERW!	#VERW!	#VERW!	Gemiddeld Belang	[CELLRANGE]; [X-WAARDE]; [Y-WAARDE]
[X-WAARDE]; [Y-WAARDE]
1	5	0	0	#VERW!	Gemiddelde score	[CELLRANGE]; [X-WAARDE]; [Y-WAARDE]
[X-WAARDE]; [Y-WAARDE]
84.4	84.4	0	1	#VERW!	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.	snelheid/zorgvuldigheid	snelheid/zorgvuldigheid	1	0	#VERW!	Score
Belang

Prioriteitenmatrix
Opereert als één geheel.	Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland	0	Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.	1	0	Stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.	0	0	De samenwerking voelt voor mij als een partnership.	228	0	Stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.	,574**	0	Houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.	2.6511639546035494E-18	0	Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking	193	0	[CELLRANGE]
#VERW!	GemY	1	5	0	0	GemX	84.4	84.4	0	1	Score
Belang




Correlatie - klanten

		Correlations

						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Pearson Correlation		1		,574**		,549**		,309**		,533**		,538**		,619**		,461**		,534**		,498**

				Sig. (2-tailed)				.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000

				N		228		193		186		192		192		200		200		196		197		189

		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		Pearson Correlation		,574**		1		,732**		,376**		,463**		,647**		,722**		,580**		,633**		,580**

				Sig. (2-tailed)		.000				.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000

				N		193		193		184		183		183		190		191		186		187		181

		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		Pearson Correlation		,549**		,732**		1		,401**		,538**		,598**		,618**		,551**		,624**		,612**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000				.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000

				N		186		184		186		178		178		183		184		179		181		175

		De provincie Zuid-Holland opereert als één geheel.		Pearson Correlation		,309**		,376**		,401**		1		,396**		,394**		,349**		,478**		,442**		,439**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000				.000		.000		.000		.000		.000		.000

				N		192		183		178		192		186		191		190		187		190		182

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		Pearson Correlation		,533**		,463**		,538**		,396**		1		,418**		,476**		,407**		,531**		,576**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000				.000		.000		.000		.000		.000

				N		192		183		178		186		192		191		191		189		190		183

		De provincie Zuid-Holland stimuleert mij voldoende om mee te denken en samen te werken.		Pearson Correlation		,538**		,647**		,598**		,394**		,418**		1		,635**		,496**		,592**		,512**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000		.000				.000		.000		.000		.000

				N		200		190		183		191		191		200		199		196		197		188

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		Pearson Correlation		,619**		,722**		,618**		,349**		,476**		,635**		1		,542**		,651**		,539**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000		.000		.000				.000		.000		.000

				N		200		191		184		190		191		199		200		195		196		189

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf voldoende op de hoogte van onze situatie.		Pearson Correlation		,461**		,580**		,551**		,478**		,407**		,496**		,542**		1		,581**		,492**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000				.000		.000

				N		196		186		179		187		189		196		195		196		194		184

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met onze belangen en onze mening.		Pearson Correlation		,534**		,633**		,624**		,442**		,531**		,592**		,651**		,581**		1		,587**

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000				.000

				N		197		187		181		190		190		197		196		194		197		187

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Pearson Correlation		,498**		,580**		,612**		,439**		,576**		,512**		,539**		,492**		,587**		1

				Sig. (2-tailed)		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000		.000

				N		189		181		175		182		183		188		189		184		187		189

		**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





7 stellingen toel

		#		Stelling		Score		Toelichting

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		Hierarchie is belangrijker dan partnership

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		Nee was het maar waar. Het is zelfs zeer en zeer lastig om afspraken te maken met de Provincie te meer omdat het beleid oud en vergaan is. De beleid vorming loopt zeer zwaar achter op de huidige economische vraagstukken en wensen van de bewoners van de Provincie. De afspraken die je wenst te maken als marktpartij gaan over de vraag nu, en de Provincie reageert met beleid van toen. Retail 071 en transformatie bedrijventerreinen

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		Negatief. Je kan afspraken wel maken, maar als ze niet worden nagekomen dan heb je er niks aan. Als je afspreekt om een antwoord te mailen op je vraag en vervolgens duurt het een jaar. Bijvoorbeeld bij grondoverdracht.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		teveel... en dan ook nog verantwoordings kpi's ipv sturende kpi's

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		uw tijd is op, dit is toch tamelijk idioot. u belooft een onderzoek van 10 minuten maar vraagt zoveel dat je kunt weten dat dat niet waar is

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		Zelfs door GS en ons ondertekende brieven komt PZH niet na (zie eerdere antwoorden)

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		1		Zie hiervoor

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Afspraken zijn weinig houdbaar. Verschil bestuurlijk en ambtelijk ; bestuurlijk consistenter.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		er blijft tevele in vaaghedne hangen. En dan wordt het ambtelijk afgehandeld...

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Ervaring is meer, We drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Het blijft meestal bij een eerste contact.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Het proces van de landschapstafels heb ik intensief meegemaakt en verdient geen schoonheidsprijs. Wanneer je een product had opgeleverd moest het toch weer anders. Dit werkte niet goed en zorgt niet voor een natuurlijke basis van partnership.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Is heel weerbarstig proces dat soms ver verwijderd staat van de realiteit.De weerbarstigheid is overigens niet alleen aan de kant van de PZH

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Moet je ook niet TE precies willen afspreken. Anders haal je de flexibiliteit uit de samenwerking.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Niet; gezien eerdere antwoorden.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		politieke belangen zitten hier regelmatig in de weg

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Regels onstaan vaak tijdens een proces, zijn daarmee aan de voorkant niet duidelijk en 'veranderen tijdens de wedstrijd' Voorbeeld: indienen van projecten voor Gebiedsgerichte Aanpak.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Te veel op voorhand een vaste stellingname, moeilijk om daar een ander geluid tegenover te zetten en die te laten "landen".

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Traag en angstig

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Wellicht werkt dit voor gemeenten, voor burgers werkt dit niet

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Zie eerder

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		2		Zie eerdere voorbeelden.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		3		De provincie vertelt vooral hoe anderen het moe

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		Beleid staat goed omschreven en waar nodig wordt dit aangescherpt cq verdere richtlijnen opgesteld. De beleidsmedewerkers zijn bereid het te verduidelijken (de een doet dit wat makkelijker dan de andere bijv. met wollige taal). Alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Dat neemt niet weg dat het beleid soms wel voor een buitenstaander ingewikkeld overkomt.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		De provincie is betrouwbaar en komen hun afspraken na

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		Natuur collectieven.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		Ons langjarige contract leent zich hiervoor en het wordt door de pZH ook in de praktijk gebracht.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		Positief: professioneel opdrachtgeverschap.

		7		Kan goed afspraken maken over verwachtingen binnen samenwerking		5		Zie antwoord op vorige vragen.





Ontwikkeling reputatie

						Jaaronderzoek										Jaaronderzoek

						2014 [n=148]		2017 [n=185]								2014 [n=148]		2017 [n=185]

						Count		Count								Column N %		Column N %

		Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?		Slechter		20		13				Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?		Slechter		13.5%		7.0%

				Gelijk		79		90						Gelijk		53.4%		48.6%

				Beter		49		82						Beter		33.1%		44.3%

				Total		148		185						Total		100.0%		100.0%



		Comparisons of Column Proportionsa

						Jaaronderzoek

						2014		2017

						(A)		(B)

		Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?		Slechter		B		

				Gelijk				

				Beter				A

		Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



								Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?

								Slechter		Gelijk		Beter										Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?

								Count		Count		Count										Slechter		Gelijk		Beter

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		3		3		0						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		3		3		0

						Oneens		3		4		0								Oneens		3		4		0

						Neutraal		3		18		6								Neutraal		3		18		6

						Eens		4		48		53								Eens		4		48		53

						Helemaal eens		0		17		23								Helemaal eens		0		17		23





								Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?

								Slechter		Gelijk		Beter

								Column N %		Column N %		Column N %

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		23.1%		3.3%		0.0%

						Oneens		23.1%		4.4%		0.0%

						Neutraal		23.1%		20.0%		7.3%

						Eens		30.8%		53.3%		64.6%

						Helemaal eens		0.0%		18.9%		28.0%



				Comparisons of Column Proportionsb

								Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?

								Slechter		Gelijk		Beter

								(A)		(B)		(C)

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Helemaal oneens		B				.a

						Oneens		B				.a

						Neutraal				C		

						Eens						A

						Helemaal eens		.a				

				Results are based on two-sided tests with significance level ,1. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

				a. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

				b. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







Slechter	

2014 [n=148	]	2017 [n=185	]	0.13513513513513514	7.0270270270270274E-2	Gelijk	

2014 [n=148	]	2017 [n=185	]	0.53378378378378377	0.48648648648648646	Beter	

2014 [n=148	]	2017 [n=185	]	0.33108108108108103	0.44324324324324321	

Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?











Slechter	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens	3	3	3	4	0	Gelijk	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens	3	4	18	48	17	Beter	Helemaal oneens	Oneens	Neutraal	Eens	Helemaal eens	0	0	6	53	23	









Ontwikkeling reputatie toel

		Score		Toelichting

		2		-

		2		Als ik 'Beter' zou zeggen, zou dat een compliment en een belediging in één zijn. Overleg i.h.a. en over Nationale ArcheologieDagen i.h.b.

		2		De afwikkeling van ingewikkelde dossiers vindt op een vergelijkbare manier plaats.

		2		De eerder gegeven input lijkt me voldoende verhelederend.

		2		de provincie is goed op de hoogte van onze plannen en wensen maar neemt de verkeerde besluiten zodat wij onze ambities in een andereregio zullen moeten uitvoeren.

		2		De Provincie Zuid Holland doet wat het minimaal zou moeten doen. Maar in vergelijking met andere Provincies zie ik wel gebrek toekomstvisie, actieve ontwikkeling van pragmatisch beleid, vooruitdenken, zelfkritiek, etc

		2		De reputatie is onvoldoende en is een tijd slechter geworden. Met name in de periode dat een vervolg moest komen in de plaats van de wgrplus-samenwerking. De laatste twee jaar merk ik een gelijk blijven. Ik vermoed dat de provincie door de ontwikkelingen in het openbaar bestuur mbt samenwerking en governance naar een nieuwe positie zoekt, maar het  nog niet heeft gevonden.

		2		De reputatie van PZH kan al jaren niet veel slechter

		2		een reputatie verandert, zeker verbetert!, niet in een jaar of twee

		2		Er hebben zich geen relevante veranderingen voorgedaan op dat vlak.

		2		Er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Rich me daar niet primair op.

		2		Er zijn geen spectaculaire verbeteringen of verslechteringen geconstateerd.

		2		Even slecht

		2		geen merkbaar verschil

		2		Geen wezenlijke verandering

		2		hebben reeds jarenlang een goede samenwerking. Reputatie is gelijk gebleven

		2		Ik ervaar de relatie met PZH sinds de kennismaking 2 jaar geleden als hetzelfde.

		2		Ik werk al 8 jaar met de provincie Zuid-Holland vanuit grondzaken. Het is altijd zo geweest dat met de provincie niet te werken valt. Het is trekken aan een dood paard. Wat dat betreft is de reputatie gelijk gebleven.

		2		ik zie een patroon, geen verandering

		2		Ik zie geen ontwikkeling in positieve of negatieve zin

		2		Ik zie geen verandering. Samenwerking is al jaren overwegend positief.

		2		Ik zie geen voor- of achteruitgang, feitelijk is stilstand achteruitgang, zeker gezien de ambities!

		2		in 1 project van langer dan 2 jaar heeft PZH nog steeds dezelfde houding en afspraak

		2		Mee denken komt langzaam op gang

		2		Mijn ervaringen zijn wisselend, de ene keer is de provincie coöperatief, de andere keer directief

		2		nee

		2		Samenwerking en professionaliteit was al goed.

		2		Sommige processen blijven traag lopen, maar wij zijn blij met onze rol in de uitvoering van het provincial beleid.

		2		Vanuit de ANWB werkten we al jaren goed samen met de provincie, bij voorbeeld door participatie in een Landschapstafel, ROV, Leader en Vrijetijdslandschap Groene Hart West

		2		we hebben weinig contact gehad, dat is jammer. dan is er ook weinig mogelijkheid om de reputatie te vebeteren.

		2		Weinig verschil met de afgelopen periode: het samenwerken vindt vooral plaats van eigen invalshoek

		2		weten elkaar altijd wel te vinden

		2		Zoals eerder aangegeven: de provincie pakt haar regierol m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling aan de kust nu goed op.

		2		Zwemwaterbeleid: waarom doet de provincie dit en niet d eresultaatverantwoordelijke waterschappen? Ganzenbeleid: het heeft wel lang geduurd, maar nu op de goede weg





Contact

						Jaaronderzoek										Jaaronderzoek

						2014 [n=160]		2017 [n=202]								2014		2017

						Column N %		Column N %								Count		Count

		Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?		Ja		36.9%		48.0%				Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?		Ja		59		97

				Nee		63.1%		52.0%						Nee		101		105

														Total		160		202

		Comparisons of Column Proportionsa

						Jaaronderzoek

						2014		2017

						(A)		(B)

		Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?		Ja				A

				Nee		B		

		Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







Nee	

2014 [n=160	]	2017 [n=202	]	0.63124999999999998	0.51980198019801982	Ja	

2014 [n=160	]	2017 [n=202	]	0.36875000000000002	0.48019801980198018	

Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?











Opmerkingen-suggesties

		Als iets fout gaat, dit ook erkennen en doorgaan.

		behalve dat ik deze enquête een goed initiatief vind

		ben benieuwd naar de Provincie indien de Metropoolregio in omvang groeit, als ondernemer let je altijd op de kosten, ook bij de overheidhoop dat de medewerkers van PZH weten wat zij kunnen bijdragen aan de bekendheid en het imago van PZH

		Ben blij met zo'n onderzoek, hoop op actie en doorpakken

		Door de grote verschillen per onderdeel / omgevingsdienst-DCMR zijn moeilijk eenduidige antwoorden te geven. Bijvoorbeeld: ODMH fungeert sterk als partner/facilitator die zoekt naar passende oplossingen voor alle betrokkenen. DCMR daarentegen is een uitermate logge, bureaucratische en slecht functionerende unit. Andere onderdelen zitten hier weer tussenin.

		Een suggestie is om eens te kijken hoe de provincie Noord Brabant en Noord Holland omgaat met vernieuwing binnen infrastructuur. Wellicht een idee om eens te onderzoeken waar de provincie Zuid-Holland haar prioriteiten wil neerleggen op basis van een SWOT analyse in op basis daarvan een leidende en passende strategie uitzetten. Wellicht doet de provincie iets dergelijks al, maar dan is het natuurlijk fijn om er mee bekend te zijn.

		Er moet echt wat gedaan worden aan de reactiesnelheid en de  snelheid waarmee dossier worden afgehandeld, want dat is echt te erg.

		er zullen duidelijker doelen gesteld moeten worden waarbij het regiobelang moet prevaleren boven de mening van kleine groepen mensen.

		Extern wordt vaak lacherig gedaan over wat nu eigenlijk het nut is van het bestaan van een Provincie. Hierover toegankelijke info zou helpen

		Focus op je kerntaken. Draag dat uit. Wat individuele burgers of ambtenaren vinden van de Provincie zal iedereen een worst wezen. Geef ons waar voor onze belastingcenten.

		Ga zo door met uw ontwikkelingen als moderne organisatie, met oog voor duurzaamheid, partnership en innovatie.

		goed dat jullie dit onderzoek doen

		Goed dat jullie dit onderzoek uitvoeren. Succes!

		Herlees het boek van Klaartje Peters

		het kan per onderwerp natuurlijk verschillen maar ik ben echt teleurgesteld geraakt in de provincie afgelopen jaar. Je zou veel meer aan verbinding kunnen doen. Er is een keer een heel raar overleg geweest tussen gemeentes en met het COA en daar was de provincie ook bij om bouwgrond te vinden voor het bouwen van huizen. Dat liep echt heel raar. De ene gemeente bracht wat in, anderen weer helemaal niet. Een van de raarste overleggen die ik ooit heb bijgewoond.

		ik doe slechts eens in de paar jaar wat met de PZH, en weet er mede daarom niet zoveel van af

		Ik heb te weinig beeld van de reputatie om er zinnige dingen over te zeggen

		Ik hoop dat de provincie serieus en zelfkritisch omgaat met de opmerkingen en bereid is echt wat te veranderen / verbeteren.

		Ik waardeer dat de provincie dit onderzoek doet en ben tegelijkertijd benieuwd wat er met de opmerkingen wordt gedaan en of hier serieus iets mee wordt gedaan.

		Ik waardeer de inzet van Floor Vermeulen op het terrein van Verkeer en Vervoer bijzonder. Er zijn binnen de Provincie ook individuele medewerkers die het verschil maken. Wat de burger op Voorne-Putten echter ziet van de Provincie is gebrek aan leiderschap, dogmatiek windmolens, gedoe over een grensoorlog met Oudenhoorn, en geen wijs beleid met burgemeesters. Dit vind ik ernstig. Ondanks mijn  oordeel ben ik niet negatief, maar wil met alle plezier constructief meedenken om dit positief om te buigen. Altijd tot een persoonlijk gesprek bereid.

		in het geval landgoederen de lijn doorzetten die ingezet is

		Investeer in het eigen maken van het concept van netwerksamenwerking en -sturing.

		Is er een benchmark tussen de prestaties van de provincies? Is er een leertraject ook met partners?De PAL lunch lezingen over aktuele onderwerpen is een goed initiatief.  Ook als ontmoetingsplaats voor de informele provinciale relatienetwerken. Wel ontbreken gedeputeerden regelmatig..

		Jazeker, het zou de Provincie heel erg helpen als zij lokaal meer klankborden met de regionale/lokale marktpartijen en niet alleen met de Grote 5 bouwbedrijven. Daarnaast lijkt het mij raadzaam dat de Provincie zijn rol zeer sterk gaat her overwegen. Te meer omdat de reputatie van de Provincie Zuid Holland binnen onze sector zeer slecht is en met stip bovenaan staat als slechts meedenkende en meewerkende Provincie van Nederland.  De Provincie moet echt beter aan zijn faciliterende Rol gaan werken en de span of control eens laten vieren. De maakbare omgeving bestaat al sinds jaar en dag niet meer. In de sector is snelheid en flexibiliteit in de huidige vraagstukken steeds belangrijker. Adequaat en luisteren en de mindset veranderen van NEE DAT MAG/KAN NIET VANWEGE HET HUIDIGE BELEID naar  JA HOE KUNNEN WE U EN ELKAAR VOORUIT HELPEN  en zou deze Provincie en zijn regio's economisch gezond houden!

		lastig, zij zouden nog meer moeten communiceren hoe groot hun inzet is ten aanzien van het verbeteren van de wegen en fietspaden, kunnen zij ook hun algemene reputatie mee verbeteren

		meer durven en doen en daartoe medewerkers meer ruimte geven en vervangen van niet resultaatgerichte medewerkers= reorganisatie doorzetten en resultaatgericht sturen

		open houding. Nabij zijn.

		Svp de tenaamstelling van het secretariaat van onze Stichting Boerderij en Erf AV wijzigingen van mevrouw van Eldik in de heer Eikelenboom.

		Teveel open vragen in onderzoek

		veel waardering voor de working dinners; blijven doen!

		vooral op deze wijze doorgaan.

		Waardeer de regionale samenwerking en het georganiseerde bedrijfsleven op haar waarde.

		wat meer denkkracht en creativiteit kan helpen.

		Zie voorgaande opmerkingen

		Zou graag zien dat provincie een leidende rol op zich neemt bij infra en planologische ontwikkelingen welke de lokale grenzen overschrijd en dat lokale overheid zich hier in onverbiddelijk moet opvolgend. Zodat sterk vertragende procedures achterwege kunnen blijven.





E-mail terugkoppeling

		Deze mensen willen graag terugkoppeling van het onderzoek

		Categorie		Aanhef		Achternaam		Organisatie		E-mailadres voor op de hoogte houden		Naam vermelden

		Stichting etc.		heer		Bunnik		VNO-NCW West		michiel@bunnikservices.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Bakker		Nedcargo Group		h.bakker@van-uden.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Antvelink		Nedcargo Alpherium BV		d.antvelink@nedcargo.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Van den Berg		Parktrust		ad@parktrust.nl		Ja

		Adviesbureau		heer		Van Leeuwen		DGMR		Ln@DGMR.NL		Ja

		Marktpartij		heer		Dufrasnes		Heijmans		sdufrasnes@heijmans.nl		Ja

		Adviesbureau		heer		Tersteeg		WING		joost.tersteeg@wing.nl		Ja

		Kennis		mevrouw		Sari		Hogeschool Inholland		ayfer.sari@inholland.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Nieuwenhuyzen		EP Zuidvleugel		Linco.nieuwenhuyzen@epzuidvleugel.nl		Ja

		Overheid		heer		Roobol		Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard		mroobol@sohw.org		Ja

		Adviesbureau		mevrouw		Möhle		Möhle + Landman		els.mohle@gmail.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Van Vliet		Stubbe BV		p.van.vliet@stubbelogistiek.nl		Ja

		Cultureel		mevrouw		Van Eldik		Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard Vijfheerenlanden		secretariaat@boerderijenerf.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Jongejan		Ondv. Katwijkse Ondernemersvereniging KOV		Peter@coloursandgreen.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Kome		Hollands Particulier Grondbezit		kome@dds.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Kruijt		Mourik Groot-Ammers BV		Jkruijt@mourik.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Houtzagers		Stichting Het Zuid-Hollands Landschap		m.houtzagers@zhl.nl		Ja

		Kennis		mevrouw		Bartowska		JSO expertisecentrum voor jeugd- samenleving en ontwikkeling		e.bartowska@jso.nl		Ja

		Wonen		mevrouw		Schrederhof		Woonbron		kschrederhof@woonbron.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Hoedemaker		Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging		arnoud_meijering@hotmail.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Ter Keurs		Stichting Behoud Stad Natuur en Landschap Rijnland		wjkeurs@gmail.com		Ja

		Overheid		heer		De Hoog		DCMR Milieudienst Rijnmond		maarten.dehoog@dcmr.nl		Ja

		Cultureel		heer		Van der Vlist		Stichting Werelderfgoed Kinderdijk		ceesvandervlist@molenskinderdijk.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Dessens		Vereniging tot behoud van Oud- Groen en Leefbaar Voorschoten		standessens@gmail.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Voogt		Ondv. Gouda Onderneemt! / VBG / OfG		n.voogt@voogt.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Van der Wel		Technolution		jan.van.der.wel@technolution.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Deege		Ondv. Ondernemersvereniging Papendrecht OVP		pdeege@drechtstedenaccountants.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Schobben		Ondv. Industriele Kring Gorinchem en Omstreken IKG		ed.schobben@servicesupport.nl		Ja

		Kennis		heer		Ongaro		Estec		frank.vinkestijn@esa.int		Ja

		Overheid		mevrouw		Handstede		Gemeente Schiedam		h.exmann@schiedam.nl		Ja

		Stichting etc.		mevrouw		Leemans-van Nispen tot Pannerden		Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen		l.leemans-nispen@planet.nl		Ja

		Overheid		heer		Huberts		Gemeente Leerdam		l.huberts@leerdam.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Schutte		Balance		rikkertvanderveer@balance.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Van Oosten		Energiecooperatie De Knotwilg		jos@knpev.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Schimmel		BAM NBM Milieu BV		adelbert.de.vreese@bam.nl		Ja

		Adviesbureau		mevrouw		Van de Ven		Royal HaskoningDHV		rene.kootstra@rhdhv.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Vingerling		Ondv. Ondernemers Federatie Spijkenisse OFS		info@ceesvingerling.nl		Ja

		Overheid		heer		Bravenboer		Gemeente Barendrecht		b.evers@barendrecht.nl		Ja

		Marktpartij		heer		De Waal Malefijt		Dunea		a.waalmalefijt@dunea.nl		Ja

		Marktpartij		heer		Hettinga		Arriva Nederland BV		anne.hettinga@arriva.nl		Ja

		Overheid		heer		Verheijen		Parkschap Nationaal Park de Biesbosch		dch.verheijen@dordrecht.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Van der Meulen		Stichting Duinbehoud		arnoud@duinbehoud.nl		Ja

		Adviesbureau		heer		Van Gemeren		Watersnip Advies		johnvangemeren@watersnip.info		Ja

		Stichting etc.		heer		Van Ruiten		LTO Glaskracht Nederland		jac.hoogendoorn@hetnet.nl		Ja

		Overheid		mevrouw		Kamphuis		Staatsbosbeheer		D.kamphuis@staatsbosbeheer.nl		Ja

		Overheid		mevrouw		Plantinga-Leenders		Gemeente Krimpenerwaard		M.plantinga@krimpenerwaard.nl		Ja

		Kennis		heer		Koorevaar		Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Afd. Lek- en Merwestreek		t.koorevaar@gmail.com		Ja

		Stichting etc.		heer		Bruggen		ANWB		kdroogers@anwb.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Goris		Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart		k1@korin.nl		Ja

		Stichting etc.		heer		Steures		afdeling Rijnstreek van de AWN vereniging van vrijwilligers in de archeologie		desteures@hotmail.com		Ja

		Overheid		heer		Verhaar		Regio Midden-Holland		averhaar@regiomiddenholland.nl		Ja

										m.burger@erfgoedleiden.nl		Nee

										m.angevare@kbm.nl		Nee

										arie.vanoord@bngbank.nl		Nee

										Donne.slangen@minienm.nl		Nee

										tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl		Nee

										frank.teeuwisse@dsm.com		Nee

										a.de.jong@airbusds.nl		Nee

										e.stolk@katwijk.nl		Nee

										h.klaucke@ridderkerk.nl		Nee

										Niels.wintraaken@canon.nl		Nee

										ad.eijkenaar@lansingerland.nl		Nee

										lilian@erfgoed.nu		Nee

										Erik.pool@minienm.nl		Nee

										Iterwoorst@hhdelfland.nl		Nee

										tjeweihu@gmail.com		Nee

										rbeek@westvoorne.nl		Nee

										bart.vandenbron@arriva.nl		Nee

										maria.overmars@flevoland.nl		Nee

										hvleeuwen@werkorganisatieduivenvoorde.nl		Nee

										thuisman@rijswijk.nl		Nee

										astrid.kleef-van@dsm.com		Nee

										e.schans@portofrotterdam.com		Nee

										m.vink@hhsk.nl		Nee

										hans.pluckel@rijnland.net		Nee

										jgroenw@casema.nl		Nee

										nutsaboutart36@gmail.com		Nee

										cleton@euronet.nl		Nee





Anoniem blijven

						Jaaronderzoek										Jaaronderzoek

						2014		2017								2014 [n=158]		2017 [n=201]

						Count		Count								Column N %		Column N %

		Dit onderzoek heeft nog meer waarde als wij uw naam mogen vermelden bij uw antwoorden. Gaat u hiermee akkoord?		Ja		48		87				Dit onderzoek heeft nog meer waarde als wij uw naam mogen vermelden bij uw antwoorden. Gaat u hiermee akkoord?		Ja		30.4%		43.3%

				Nee (u blijft anoniem)		110		114						Nee (u blijft anoniem)		69.6%		56.7%

				Total		158		201						Total		100.0%		100.0%



		Comparisons of Column Proportionsa

						Jaaronderzoek

						2014		2017

						(A)		(B)

		Dit onderzoek heeft nog meer waarde als wij uw naam mogen vermelden bij uw antwoorden. Gaat u hiermee akkoord?		Ja				A

				Nee (u blijft anoniem)		B		

		Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.







Nee (u blijft anoniem)	

2014 [n=158	]	2017 [n=201	]	0.69620253164556956	0.56716417910447758	Ja	

2014 [n=158	]	2017 [n=201	]	0.30379746835443039	0.43283582089552242	

Dit onderzoek heeft nog meer waarde als wij uw naam mogen vermelden bij uw antwoorden. Gaat u hiermee akkoord?











Begrip & gevoel

		Hoe belangrijk is begrip 1

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent				Belang van begrip		Zeer onbelangrijk		16		3.3%

		Valid		Zeer onbelangrijk		7		2.9		3.9		3.9						Onbelangrijk		40		8.2%

				Onbelangrijk		14		5.9		7.8		11.7						Neutraal		112		23.0%

				Neutraal		42		17.6		23.3		35.0						Belangrijk		173		35.5%

				Belangrijk		66		27.6		36.7		71.7						Zeer belangrijk		147		30.1%

				Zeer belangrijk		51		21.3		28.3		100.0						Total		488

				Total		180		75.3		100.0						Gevoel		Negatief		172		34.7%

		Missing		System		59		24.7										Neutraal		85		17.1%

		Total				239		100.0										Positief		239		48.2%

																		Total		496

		Hoe belangrijk is begrip 2

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Zeer onbelangrijk		6		2.5		3.6		3.6				16

				Onbelangrijk		14		5.9		8.4		12.0				40

				Neutraal		37		15.5		22.3		34.3				112

				Belangrijk		63		26.4		38.0		72.3				173

				Zeer belangrijk		46		19.2		27.7		100.0				147

				Total		166		69.5		100.0						488

		Missing		System		73		30.5

		Total				239		100.0



		Hoe belangrijk is begrip 3

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Zeer onbelangrijk		3		1.3		2.1		2.1

				Onbelangrijk		12		5.0		8.5		10.6

				Neutraal		33		13.8		23.2		33.8

				Belangrijk		44		18.4		31.0		64.8

				Zeer belangrijk		50		20.9		35.2		100.0

				Total		142		59.4		100.0

		Missing		System		97		40.6

		Total				239		100.0



		Wat is uw gevoel bij begrip 1

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Negatief		58		24.3		31.5		31.5				172

				Neutraal		32		13.4		17.4		48.9				85

				Positief		94		39.3		51.1		100.0				239

				Total		184		77.0		100.0

		Missing		System		55		23.0

		Total				239		100.0



		Wat is uw gevoel bij begrip 2

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Negatief		58		24.3		34.5		34.5

				Neutraal		28		11.7		16.7		51.2

				Positief		82		34.3		48.8		100.0

				Total		168		70.3		100.0

		Missing		System		71		29.7

		Total				239		100.0



		Wat is uw gevoel bij begrip 3

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Negatief		56		23.4		38.9		38.9

				Neutraal		25		10.5		17.4		56.3

				Positief		63		26.4		43.8		100.0

				Total		144		60.3		100.0

		Missing		System		95		39.7

		Total				239		100.0



						Wat is uw gevoel bij begrip 1

						Negatief		Neutraal		Positief

						Count		Count		Count

		Hoe belangrijk is begrip 1		zeer onbelangrijk		6		17		1		503

				onbelangrijk		16		20		4

				neutraal		41		33		41

				belangrijk		63		14		97

				zeer belangrijk		50		7		93



		Comparisons of Column Proportionsa

						Wat is uw gevoel bij begrip 1

						Negatief		Neutraal		Positief

						(A)		(B)		(C)

		Hoe belangrijk is begrip 1		zeer onbelangrijk				A C		

				onbelangrijk		C		A C		

				neutraal				C		

				belangrijk		B				B

				zeer belangrijk		B				B

		Results are based on two-sided tests with significance level ,05. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.

		Comparisons of Column Proportionsa

						Wat is uw gevoel bij begrip 1

						Negatief		Neutraal		Positief

						(A)		(B)		(C)

		Hoe belangrijk is begrip 1		zeer onbelangrijk		C		A C		

				onbelangrijk		C		A C		

				neutraal				A C		

				belangrijk		B				B

				zeer belangrijk		B				A B

		Results are based on two-sided tests with significance level ,10. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.

		Comparisons of Column Proportionsa

						Wat is uw gevoel bij begrip 1

						Negatief		Neutraal		Positief

						(A)		(B)		(C)

		Hoe belangrijk is begrip 1		zeer onbelangrijk		C		A C		

				onbelangrijk		C		A C		

				neutraal				A C		

				belangrijk		B				B

				zeer belangrijk		B				A B

		Results are based on two-sided tests with significance level ,15. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



		Begrip1

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				57		22.9		22.9		22.9				233

				 prettig		1		.4		.4		23.3				747

				aanjager		1		.4		.4		23.7				514

				Actieve bestuurlijke partner7		1		.4		.4		24.1

				afstandelijk		3		1.2		1.2		25.3

				Afstandelijk		2		.8		.8		26.1

				Alert		1		.4		.4		26.5

				ambitie		1		.4		.4		26.9

				ambtelijk		4		1.6		1.6		28.5

				Ambtelijk		1		.4		.4		28.9

				Ambtenaren		1		.4		.4		29.3

				anoniem		1		.4		.4		29.7

				Archaisch		1		.4		.4		30.1

				behoudend		1		.4		.4		30.5

				belangrijk		1		.4		.4		30.9

				beleid; uitvoering zwakker		1		.4		.4		31.3

				beleidsmatig		1		.4		.4		31.7

				bemoeizuchtig		1		.4		.4		32.1

				benaderbaar		1		.4		.4		32.5

				berekenend		1		.4		.4		32.9

				betrokken		6		2.4		2.4		35.3

				Betrokken		1		.4		.4		35.7

				betrouwbaar		6		2.4		2.4		38.2

				Betrouwbaar		4		1.6		1.6		39.8

				Bevoogdend, dominant		1		.4		.4		40.2

				bureaucratisch		3		1.2		1.2		41.4

				Bureaucratisch		2		.8		.8		42.2

				Complex		1		.4		.4		42.6

				constructief		1		.4		.4		43.0

				Constructief		1		.4		.4		43.4

				Controlerend		1		.4		.4		43.8

				creatief		1		.4		.4		44.2

				degelijk		1		.4		.4		44.6

				Degelijk		1		.4		.4		45.0

				deskundig		2		.8		.8		45.8

				Deskundig		1		.4		.4		46.2

				doelgericht		1		.4		.4		46.6

				dominant		1		.4		.4		47.0

				duidelijk beleid		1		.4		.4		47.4

				Duidelijke spelregels		1		.4		.4		47.8

				durven stelling nemen		1		.4		.4		48.2

				Duurzaam		1		.4		.4		48.6

				Eigen wereld		1		.4		.4		49.0

				En niet anders		1		.4		.4		49.4

				ervaring delen		1		.4		.4		49.8

				faciliterend		1		.4		.4		50.2

				Faciliterend		1		.4		.4		50.6

				Fee		1		.4		.4		51.0

				formeel		1		.4		.4		51.4

				Formeel		1		.4		.4		51.8

				gedegen		1		.4		.4		52.2

				gedegen kennis		1		.4		.4		52.6

				gesprekspartner		1		.4		.4		53.0

				goed willend		1		.4		.4		53.4

				Goede samenwerking		1		.4		.4		53.8

				Groot		1		.4		.4		54.2

				grote afstand		1		.4		.4		54.6

				Grote organisatie		1		.4		.4		55.0

				hautain		1		.4		.4		55.4

				helder		1		.4		.4		55.8

				heldere communicatie		1		.4		.4		56.2

				Hindermacht		2		.8		.8		57.0

				In ontwikkeling		1		.4		.4		57.4

				in zichzelf gekeerd		1		.4		.4		57.8

				informatief		1		.4		.4		58.2

				Inlevinsvermogen		1		.4		.4		58.6

				innovatief		1		.4		.4		59.0

				Interactief		1		.4		.4		59.4

				intern gericht		1		.4		.4		59.8

				kennis		1		.4		.4		60.2

				kwaliteit kennis		1		.4		.4		60.6

				Lastige positie		1		.4		.4		61.0

				log		1		.4		.4		61.4

				Log bestuur		1		.4		.4		61.8

				Matig.		1		.4		.4		62.2

				meedenken		1		.4		.4		62.7

				Meedenken		1		.4		.4		63.1

				meedenkend		1		.4		.4		63.5

				Meedenkend		1		.4		.4		63.9

				Meekijken		1		.4		.4		64.3

				meestal positief		1		.4		.4		64.7

				Met zichzelf bezig		1		.4		.4		65.1

				natuurambitie te verpolitikiseert		1		.4		.4		65.5

				nawelijks		1		.4		.4		65.9

				Netwerken		1		.4		.4		66.3

				niet		1		.4		.4		66.7

				niet deskundig (kunst)		1		.4		.4		67.1

				niet professioneel		1		.4		.4		67.5

				niet samenwerkend		1		.4		.4		67.9

				niet spannend		1		.4		.4		68.3

				Niet zichtbaar business		1		.4		.4		68.7

				Nodige afstand gemeente		1		.4		.4		69.1

				nvt		1		.4		.4		69.5

				Omvangrijk		1		.4		.4		69.9

				onderhandelingstoezicht		1		.4		.4		70.3

				ondersteunend		1		.4		.4		70.7

				onduidelijk		1		.4		.4		71.1

				Onmachtig		1		.4		.4		71.5

				onvoorspelbaar		1		.4		.4		71.9

				Onzichtbaar		1		.4		.4		72.3

				op afstand		1		.4		.4		72.7

				open		1		.4		.4		73.1

				Open		3		1.2		1.2		74.3

				Open communicatie		1		.4		.4		74.7

				Open contact		1		.4		.4		75.1

				oplossingsgericht		1		.4		.4		75.5

				Oplossingsgericht		1		.4		.4		75.9

				ouderwets		1		.4		.4		76.3

				Ouderwets		1		.4		.4		76.7

				overkoepelend orgaan		1		.4		.4		77.1

				Overleg		1		.4		.4		77.5

				partner		1		.4		.4		77.9

				plezierig		1		.4		.4		78.3

				poging tot vernieuwing		1		.4		.4		78.7

				Politiek		1		.4		.4		79.1

				politiek gestuurde organisatie		1		.4		.4		79.5

				positief		1		.4		.4		79.9

				prettig		1		.4		.4		80.3

				procedures belangrijk		1		.4		.4		80.7

				professioneel		4		1.6		1.6		82.3

				Professioneel		2		.8		.8		83.1

				regentesk		1		.4		.4		83.5

				regionaal		1		.4		.4		83.9

				Regisseur		1		.4		.4		84.3

				Relevante speler		1		.4		.4		84.7

				resultaatgericht		1		.4		.4		85.1

				rusthuis		1		.4		.4		85.5

				samenwerking		1		.4		.4		85.9

				samenwerkingsgericht		1		.4		.4		86.3

				samenwwerking		1		.4		.4		86.7

				scherp op kerntaken		1		.4		.4		87.1

				staat op afstand		1		.4		.4		87.6

				star		3		1.2		1.2		88.8

				sturend		2		.8		.8		89.6

				te weinig zichtbaar		1		.4		.4		90.0

				Terughoudend		1		.4		.4		90.4

				to the point		1		.4		.4		90.8

				toegankelijk		3		1.2		1.2		92.0

				traag		1		.4		.4		92.4

				vaag beleid uitvoering		1		.4		.4		92.8

				vaste patronen		1		.4		.4		93.2

				verbindend		1		.4		.4		93.6

				Verstrekker		1		.4		.4		94.0

				voorzichtig		1		.4		.4		94.4

				wederzijds respect		1		.4		.4		94.8

				weinig  voor gemeenten		1		.4		.4		95.2

				Weinig rechtstreeks contact		1		.4		.4		95.6

				weinig toegankelijk		1		.4		.4		96.0

				Weinig zichtbaar		1		.4		.4		96.4

				x		1		.4		.4		96.8

				xxx		1		.4		.4		97.2

				zakelijk		1		.4		.4		97.6

				Zakelijk		2		.8		.8		98.4

				zelfingenomen, bureaucratisch		1		.4		.4		98.8

				zoekend		1		.4		.4		99.2

				Zoekend		1		.4		.4		99.6

				Zuinig met cultuur		1		.4		.4		100.0

				Total		249		100.0		100.0



		Begrip2

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				75		30.1		30.1		30.1

				Aandacht voor bijzonderheden		1		.4		.4		30.5

				aanspreekpunt  gemeente Delft		1		.4		.4		30.9

				afstandelijk		4		1.6		1.6		32.5

				algemeen belang		1		.4		.4		32.9

				Ambtelijk		3		1.2		1.2		34.1

				Begripvol		1		.4		.4		34.5

				behoorlijk grote		1		.4		.4		34.9

				behoudend		1		.4		.4		35.3

				beleid maker		1		.4		.4		35.7

				beleidmedewerker deskundig		1		.4		.4		36.1

				beleidsmatig		1		.4		.4		36.5

				Bemoeizuchtig		1		.4		.4		36.9

				Bemoeizuchtig.		1		.4		.4		37.3

				bereikbaar		2		.8		.8		38.2

				betrokken		1		.4		.4		38.6

				Betrokken		2		.8		.8		39.4

				betrokken bij economie		1		.4		.4		39.8

				betrouwbaar		5		2.0		2.0		41.8

				Betrouwbare partner: 8		1		.4		.4		42.2

				Bewaker		1		.4		.4		42.6

				bureaucratisch		2		.8		.8		43.4

				Bureaucratisch		1		.4		.4		43.8

				bureaucratisch, instrumenteel		1		.4		.4		44.2

				calimero		1		.4		.4		44.6

				consequent		1		.4		.4		45.0

				consistent		1		.4		.4		45.4

				constructief		1		.4		.4		45.8

				Constructief		1		.4		.4		46.2

				coöperatief		1		.4		.4		46.6

				coordinerend		1		.4		.4		47.0

				correct		1		.4		.4		47.4

				degelijk		1		.4		.4		47.8

				denkt niet integraal		1		.4		.4		48.2

				deskundig		3		1.2		1.2		49.4

				detailbemoeizucht		1		.4		.4		49.8

				Detailregulering		1		.4		.4		50.2

				Doelgericht		1		.4		.4		50.6

				Draagkrachtig		1		.4		.4		51.0

				Duidelijk		1		.4		.4		51.4

				dwingend		1		.4		.4		51.8

				Dwingend		1		.4		.4		52.2

				dynamisch		1		.4		.4		52.6

				eerlijk		1		.4		.4		53.0

				eigent rol toe		1		.4		.4		53.4

				eigentijds		1		.4		.4		53.8

				eigenzinnig		1		.4		.4		54.2

				enige angst		1		.4		.4		54.6

				er wordt geluisterd		1		.4		.4		55.0

				expertise		2		.8		.8		55.8

				Faciliteren		1		.4		.4		56.2

				Financieel arm		1		.4		.4		56.6

				formeel		1		.4		.4		57.0

				geen democratische legitimering		1		.4		.4		57.4

				Geen interesse cultuur		1		.4		.4		57.8

				Geen samenwerking innovatie		1		.4		.4		58.2

				geen visie (kunst)		1		.4		.4		58.6

				geinteresseerd		1		.4		.4		59.0

				Generalistisch		1		.4		.4		59.4

				georganiseerd		1		.4		.4		59.8

				Geprofileerd		1		.4		.4		60.2

				gericht op machtsverhoudingen		1		.4		.4		60.6

				Groen		1		.4		.4		61.0

				helicoptervisie		1		.4		.4		61.4

				Heterogeen		1		.4		.4		61.8

				hierarchisch		1		.4		.4		62.2

				In ontwikkeling		1		.4		.4		62.7

				Inhoudelijk deskundig		1		.4		.4		63.1

				inleefvermogen kan beter		1		.4		.4		63.5

				integer		1		.4		.4		63.9

				juridisch dominant		1		.4		.4		64.3

				klantgericht		1		.4		.4		64.7

				korte lijnen		1		.4		.4		65.1

				kundig		1		.4		.4		65.5

				Laagdrempelig		1		.4		.4		65.9

				lastig		1		.4		.4		66.3

				luisterend		1		.4		.4		66.7

				macht		1		.4		.4		67.1

				medefinanciering		1		.4		.4		67.5

				meedenken		1		.4		.4		67.9

				meedoen		1		.4		.4		68.3

				meer partner		1		.4		.4		68.7

				Meewerkend		1		.4		.4		69.1

				niet		1		.4		.4		69.5

				Niet  proactief toezichthouder		1		.4		.4		69.9

				niet dicht bijburger		1		.4		.4		70.3

				Niet empatisch		1		.4		.4		70.7

				niet vraag gestuurd		1		.4		.4		71.1

				Niet zakelijk		1		.4		.4		71.5

				nieuwe ideeën wisselen		1		.4		.4		71.9

				nvt		1		.4		.4		72.3

				objectief		1		.4		.4		72.7

				ondergeschikt aan 070/010		1		.4		.4		73.1

				ondersteunend		2		.8		.8		73.9

				Onduidelijk		1		.4		.4		74.3

				ontbreken lange termijnvisie		1		.4		.4		74.7

				onzichtbaar		1		.4		.4		75.1

				oog voor omgeving		1		.4		.4		75.5

				Oostindisch doof		1		.4		.4		75.9

				op grote afstand		1		.4		.4		76.3

				Open		1		.4		.4		76.7

				oplossingsgericht		1		.4		.4		77.1

				Oplossingsgericht		1		.4		.4		77.5

				Ouderwets		1		.4		.4		77.9

				overheid		1		.4		.4		78.3

				Overheid		1		.4		.4		78.7

				overkoepelend		1		.4		.4		79.1

				Overleg		1		.4		.4		79.5

				Partner		1		.4		.4		79.9

				persoonlijk		1		.4		.4		80.3

				Plattelandsgericht		1		.4		.4		80.7

				politiek		1		.4		.4		81.1

				politiek: ministerie ambtenaren		1		.4		.4		81.5

				Profesioneel		1		.4		.4		81.9

				professioneel		1		.4		.4		82.3

				Rechtmatig		1		.4		.4		82.7

				Regelgeving		1		.4		.4		83.1

				rekkelijk		1		.4		.4		83.5

				Samenwerking		1		.4		.4		83.9

				samenwerkingsbereid		1		.4		.4		84.3

				Samenwerkingsbereid		1		.4		.4		84.7

				samenwerkingsgericht		1		.4		.4		85.1

				solistisch		1		.4		.4		85.5

				Sterk verkokert		1		.4		.4		85.9

				stimulerend		2		.8		.8		86.7

				strijd met steden		1		.4		.4		87.1

				strijdbaar		1		.4		.4		87.6

				Sturen op details		1		.4		.4		88.0

				te log		1		.4		.4		88.4

				te weinig samenwerkingsgericht		1		.4		.4		88.8

				theoretisch		1		.4		.4		89.2

				toegankelijk		1		.4		.4		89.6

				Trage besluitvorming		1		.4		.4		90.0

				trage besluitvormingsproces		1		.4		.4		90.4

				Trotse inwoners		1		.4		.4		90.8

				Tt		1		.4		.4		91.2

				vakkundig		1		.4		.4		91.6

				Ver van praktijk		1		.4		.4		92.0

				verkokerd		1		.4		.4		92.4

				volgend		1		.4		.4		92.8

				voor kleinere gemeenten		1		.4		.4		93.2

				Vooruitlopend op opheffing		1		.4		.4		93.6

				vooruitstrevend		1		.4		.4		94.0

				Voorwaardescheppend		1		.4		.4		94.4

				voorzichtig		1		.4		.4		94.8

				weifelend		1		.4		.4		95.2

				weinig consequent		1		.4		.4		95.6

				Weinig doortastend		1		.4		.4		96.0

				weinig flexibel		1		.4		.4		96.4

				weinig participatie		1		.4		.4		96.8

				welwillend		1		.4		.4		97.2

				x		1		.4		.4		97.6

				xxx		1		.4		.4		98.0

				zakelijk		2		.8		.8		98.8

				zakelijk, doetreffend		1		.4		.4		99.2

				zelfgenoegzaam		1		.4		.4		99.6

				zoekend		1		.4		.4		100.0

				Total		249		100.0		100.0



		Begrip3

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid				101		40.6		40.6		40.6

				 ondernemers onvriendelijk		1		.4		.4		41.0

				aangenaam		1		.4		.4		41.4

				Aardig		1		.4		.4		41.8

				actueel		1		.4		.4		42.2

				afstand		1		.4		.4		42.6

				afstandelijk		2		.8		.8		43.4

				ambitieus		1		.4		.4		43.8

				ambtelijk		1		.4		.4		44.2

				ambtelijk afhankelijk		1		.4		.4		44.6

				angstig voor positie		1		.4		.4		45.0

				begripsvol		1		.4		.4		45.4

				Behulpzaam		1		.4		.4		45.8

				Belang van organisatie		1		.4		.4		46.2

				beperkend		1		.4		.4		46.6

				beperkt verantwoordelijkheid nemen		1		.4		.4		47.0

				Bereid tot gesprek		1		.4		.4		47.4

				bereidwillig		1		.4		.4		47.8

				bestuur		1		.4		.4		48.2

				Bestuurlijk laf		1		.4		.4		48.6

				betrokken		2		.8		.8		49.4

				Betrokken		1		.4		.4		49.8

				betrouwbaar		2		.8		.8		50.6

				Betrouwbaar		2		.8		.8		51.4

				betutteling		1		.4		.4		51.8

				buitenstaander		1		.4		.4		52.2

				Bureaucraties		1		.4		.4		52.6

				bureaucratisch		1		.4		.4		53.0

				complex		1		.4		.4		53.4

				correct		1		.4		.4		53.8

				Dichtbij		1		.4		.4		54.2

				direct		1		.4		.4		54.6

				doordravend		1		.4		.4		55.0

				duurzaam		1		.4		.4		55.4

				duurzaam, maatschappelijk		1		.4		.4		55.8

				Dynamisch		1		.4		.4		56.2

				eerlijk		1		.4		.4		56.6

				effectief		1		.4		.4		57.0

				efficient		1		.4		.4		57.4

				Eigen agenda		1		.4		.4		57.8

				Formlistisch		1		.4		.4		58.2

				geen gezicht		1		.4		.4		58.6

				geen werkelijkheidszin		1		.4		.4		59.0

				gelijkwaardig		1		.4		.4		59.4

				gelijkwaardigheid		1		.4		.4		59.8

				Gesprekspartner		1		.4		.4		60.2

				goed in subsidiering		1		.4		.4		60.6

				Goede bereikbaarheid		1		.4		.4		61.0

				Grondig		1		.4		.4		61.4

				Hh		1		.4		.4		61.8

				hierarchisch		1		.4		.4		62.2

				In zichzelf gekeerd		1		.4		.4		62.7

				Inhoud		1		.4		.4		63.1

				Inhoudelijk arm		1		.4		.4		63.5

				Innovatief		1		.4		.4		63.9

				inspirerend		1		.4		.4		64.3

				Kennis en kunde		1		.4		.4		64.7

				Kwaliteitsarm.		1		.4		.4		65.1

				lange termijn visie		1		.4		.4		65.5

				langzaam		1		.4		.4		65.9

				log		1		.4		.4		66.3

				Los van realiteit		1		.4		.4		66.7

				Losgezongen van samenleving		1		.4		.4		67.1

				loyaal		1		.4		.4		67.5

				Luisteren		1		.4		.4		67.9

				Manipulerend		1		.4		.4		68.3

				matige bereikbaarheid		1		.4		.4		68.7

				Medefinancier EUprojecten: 8		1		.4		.4		69.1

				Meedenkend		1		.4		.4		69.5

				middelen voor proces		1		.4		.4		69.9

				natuur en groen		1		.4		.4		70.3

				neutraal		1		.4		.4		70.7

				niet		1		.4		.4		71.1

				niet altijd transparant		1		.4		.4		71.5

				Niet integraal		1		.4		.4		71.9

				Niet oplossingsgericht		1		.4		.4		72.3

				niet vernieuwend		1		.4		.4		72.7

				nog niet geintegreerd		1		.4		.4		73.1

				normerend		1		.4		.4		73.5

				nvt		1		.4		.4		73.9

				Omvangrijk,		1		.4		.4		74.3

				Onbeholpen		1		.4		.4		74.7

				onbetrouwbaar		1		.4		.4		75.1

				Onderbelicht		1		.4		.4		75.5

				Ondernemende provincie		1		.4		.4		75.9

				ondersteuning		1		.4		.4		76.3

				onmisbaar als middenbestuur		1		.4		.4		76.7

				onvoldoende geïnformeerd		1		.4		.4		77.1

				onzichtbaar		2		.8		.8		77.9

				op afstand		1		.4		.4		78.3

				open		1		.4		.4		78.7

				open voor samenwerking		1		.4		.4		79.1

				Openheid		1		.4		.4		79.5

				partijdig (kunst)		1		.4		.4		79.9

				partner		3		1.2		1.2		81.1

				politiek		1		.4		.4		81.5

				positief		1		.4		.4		81.9

				prakktisch		1		.4		.4		82.3

				probleem ipv oplossing		1		.4		.4		82.7

				Proceduregericht		1		.4		.4		83.1

				professioneel		1		.4		.4		83.5

				rechtlijnig		1		.4		.4		83.9

				resultaatgericht		1		.4		.4		84.3

				ruimtelijk		1		.4		.4		84.7

				samenwerkeingsgericht		1		.4		.4		85.1

				Samenwerken		1		.4		.4		85.5

				scheidsrechter		1		.4		.4		85.9

				soms afwezig/angstig		1		.4		.4		86.3

				Soms nog stroperig		1		.4		.4		86.7

				soms wat ambtelik		1		.4		.4		87.1

				stakeholdermanagement		1		.4		.4		87.6

				stroperig		1		.4		.4		88.0

				te duur		1		.4		.4		88.4

				tegenstrijdig		1		.4		.4		88.8

				theoretisch		1		.4		.4		89.2

				tijdig		1		.4		.4		89.6

				tijdrovend		1		.4		.4		90.0

				tijdsdruk		1		.4		.4		90.4

				toe zichthouder		1		.4		.4		90.8

				toegangkelijk		1		.4		.4		91.2

				toegankelijk		1		.4		.4		91.6

				Toegankelijk		1		.4		.4		92.0

				toetsend		1		.4		.4		92.4

				toezichthouder		1		.4		.4		92.8

				Vasthouden aan regels		1		.4		.4		93.2

				Veel bureaupolitiek		1		.4		.4		93.6

				veraf		1		.4		.4		94.0

				verbeterend		1		.4		.4		94.4

				vernieuwend		2		.8		.8		95.2

				Vooruitstrevend		1		.4		.4		95.6

				voorwaardenscheppend		1		.4		.4		96.0

				weinig budget		1		.4		.4		96.4

				weinig daadkracht		1		.4		.4		96.8

				wordt serieus genomen		1		.4		.4		97.2

				x		1		.4		.4		97.6

				xxx		1		.4		.4		98.0

				zelfoverschatting		1		.4		.4		98.4

				Zoekend		2		.8		.8		99.2

				zoekend hernieuwde rol		1		.4		.4		99.6

				zorgvuldig		1		.4		.4		100.0

				Total		249		100.0		100.0
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Verdelingen

		Statistics																																		Statistics

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?		Pilot		De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?

		N		Valid		236		216		148		239		165		153		157		154		157		153		142		160		154		147

				Missing		3		23		91		0		74		86		82		85		82		86		97		79		85		92





		Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *												Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? * (n = 236)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Toezichthouder		41		17.2		17.4		17.4

				Beleidsmaker		60		25.1		25.4		42.8

				Opdrachtgever		25		10.5		10.6		53.4

				Financier (oa subsidies)		20		8.4		8.5		61.9

				Samenwerkingspartner		72		30.1		30.5		92.4

				Anders, namelijk:		18		7.5		7.6		100.0

				Total		236		98.7		100.0

		Missing		System		3		1.3

		Total				239		100.0



		Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland														Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		5		2.1		2.3		2.3

				Oneens		11		4.6		5.1		7.4

				Neutraal		72		30.1		33.3		40.7

				Eens		100		41.8		46.3		87.0

				Helemaal eens		28		11.7		13.0		100.0

				Total		216		90.4		100.0

		Missing		-99,5		6		2.5

				System		17		7.1

				Total		23		9.6

		Total				239		100.0



		Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?												Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden? (n = 148)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Slechter		20		8.4		13.5		13.5

				Gelijk		79		33.1		53.4		66.9

				Beter		49		20.5		33.1		100.0

				Total		148		61.9		100.0

		Missing		-99,5		13		5.4

				System		78		32.6

				Total		91		38.1

		Total				239		100.0



		Pilot												Pilot (n = 239)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		14		5.9		5.9		5.9

				Nee		225		94.1		94.1		100.0

				Total		239		100.0		100.0



		Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting?												Mogen wij eventueel telefonisch contact met u opnemen voor een toelichting? (n = 160)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Ja		59		24.7		36.9		36.9

				Nee		101		42.3		63.1		100.0

				Total		160		66.9		100.0

		Missing		System		79		33.1

		Total				239		100.0



		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?												Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 154)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		helemaal niet		6		2.5		3.9		3.9

				vrijwel niet		24		10.0		15.6		19.5

				een beetje		52		21.8		33.8		53.2

				behoorlijk		64		26.8		41.6		94.8

				helemaal		8		3.3		5.2		100.0

				Total		154		64.4		100.0

		Missing		-99,5		15		6.3

				System		70		29.3

				Total		85		35.6

		Total				239		100.0



		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?												Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 147)

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		helemaal niet		3		1.3		2.0		2.0

				vrijwel niet		13		5.4		8.8		10.9

				een beetje		60		25.1		40.8		51.7

				behoorlijk		65		27.2		44.2		95.9

				helemaal		6		2.5		4.1		100.0

				Total		147		61.5		100.0

		Missing		-99,5		22		9.2

				System		70		29.3

				Total		92		38.5

		Total				239		100.0



		De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Valid		Helemaal oneens		8		3.3		4.8		4.8				De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. (n = 165)		4.8		19.4		49.1		25.5		1.2		100.0

				Oneens		32		13.4		19.4		24.2				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)		2.6		21.6		45.8		28.1		2.0		100.0

				Neutraal		81		33.9		49.1		73.3				De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)		3.8		14.0		25.5		49.0		7.6		100.0

				Eens		42		17.6		25.5		98.8				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)		6.5		21.4		28.6		39.6		3.9		100.0

				Helemaal eens		2		.8		1.2		100.0				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. (n = 157)		2.5		14.0		44.6		36.3		2.5		100.0

				Total		165		69.0		100.0						De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)		1.3		15.7		45.8		36.6		0.7		100.0

		Missing		-99,5		2		.8								Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)		2.8		14.8		30.3		50.0		2.1		100.0

				System		72		30.1

				Total		74		31.0

		Total				239		100.0



		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		4		1.7		2.6		2.6

				Oneens		33		13.8		21.6		24.2

				Neutraal		70		29.3		45.8		69.9

				Eens		43		18.0		28.1		98.0

				Helemaal eens		3		1.3		2.0		100.0

				Total		153		64.0		100.0

		Missing		-99,5		11		4.6

				System		75		31.4

				Total		86		36.0

		Total				239		100.0



		De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		6		2.5		3.8		3.8

				Oneens		22		9.2		14.0		17.8

				Neutraal		40		16.7		25.5		43.3

				Eens		77		32.2		49.0		92.4

				Helemaal eens		12		5.0		7.6		100.0

				Total		157		65.7		100.0

		Missing		-99,5		6		2.5

				System		76		31.8

				Total		82		34.3

		Total				239		100.0



		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		10		4.2		6.5		6.5

				Oneens		33		13.8		21.4		27.9

				Neutraal		44		18.4		28.6		56.5

				Eens		61		25.5		39.6		96.1

				Helemaal eens		6		2.5		3.9		100.0

				Total		154		64.4		100.0

		Missing		-99,5		9		3.8

				System		76		31.8

				Total		85		35.6

		Total				239		100.0



		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		4		1.7		2.5		2.5

				Oneens		22		9.2		14.0		16.6

				Neutraal		70		29.3		44.6		61.1

				Eens		57		23.8		36.3		97.5

				Helemaal eens		4		1.7		2.5		100.0

				Total		157		65.7		100.0

		Missing		-99,5		5		2.1

				System		77		32.2

				Total		82		34.3

		Total				239		100.0



		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		2		.8		1.3		1.3

				Oneens		24		10.0		15.7		17.0

				Neutraal		70		29.3		45.8		62.7

				Eens		56		23.4		36.6		99.3

				Helemaal eens		1		.4		.7		100.0

				Total		153		64.0		100.0

		Missing		-99,5		8		3.3

				System		78		32.6

				Total		86		36.0

		Total				239		100.0



		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.

						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

		Valid		Helemaal oneens		4		1.7		2.8		2.8

				Oneens		21		8.8		14.8		17.6

				Neutraal		43		18.0		30.3		47.9

				Eens		71		29.7		50.0		97.9

				Helemaal eens		3		1.3		2.1		100.0

				Total		142		59.4		100.0

		Missing		-99,5		19		7.9

				System		78		32.6

				Total		97		40.6

		Total				239		100.0







































































Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? * (n = 246)



Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? * (n = 236)	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	17.372881355932204	25.423728813559322	10.59322033898305	8.4745762711864412	30.508474576271187	7.6271186440677967	







Helemaal oneens	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216	)	2.3148148148148149	Oneens	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216)	5.0925925925925926	Neutraal	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216)	33.333333333333336	Eens	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216)	46.296296296296298	Helemaal eens	

Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland (n = 216)	12.962962962962964	











Slechter	

Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelop	en jaren beter of slechter geworden? (n = 148)	13.513513513513514	Gelijk	

Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden? (n = 148)	53.378378378378379	Beter	

Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden? (n = 148)	33.108108108108105	











helemaal niet	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaa	gt ? (n = 154)	3.8961038961038961	vrijwel niet	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 154)	15.584415584415584	een beetje	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 154)	33.766233766233768	behoorlijk	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 154)	41.558441558441558	helemaal	

Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 154)	5.1948051948051948	











helemaal niet	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaa	gt ? (n = 147)	2.0408163265306123	vrijwel niet	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 147)	8.8435374149659864	een beetje	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 147)	40.816326530612244	behoorlijk	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 147)	44.217687074829932	helemaal	

Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? (n = 147)	4.0816326530612246	







Grafiektitel



Helemaal oneens	

De provincie Zuid-H	olland treedt daadkrachtig op. (n = 165)	De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)	De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)	De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)	De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. (n = 157)	De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)	Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)	4.8484848484848486	2.6143790849673203	3.8216560509554141	6.4935064935064934	2.5477707006369426	1.3071895424836601	2.816901408450704	Oneens	

De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. (n = 165)	De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)	De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)	De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)	De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte v	an de situatie van haar stakeholders. (n = 157)	De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)	Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)	19.393939393939394	21.568627450980394	14.012738853503185	21.428571428571427	14.012738853503185	15.686274509803921	14.788732394366198	Neutraal	

De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. (n = 165)	De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)	De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)	De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)	De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. (n = 157)	De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)	Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)	49.090909090909093	45.751633986928105	25.477707006369428	28.5714	28571428573	44.585987261146499	45.751633986928105	30.281690140845072	Eens	

De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. (n = 165)	De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)	De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)	De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)	De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. (n = 157)	De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)	Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)	25.454545454545453	28.104575163398692	49.044585987261144	39.61038961038961	36.305732484076437	36.601307189542482	50	Helemaal eens	

De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. (n = 165)	De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. (n = 153)	De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen (n = 157)	De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. (n = 154)	De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. (n = 157)	De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. (n = 153)	Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. (n = 142)	1.2121212121212122	1.9607843137254901	7.6433121019108281	3.8961038961038961	2.5477707006369426	0.65359477124183007	2.112676056338028	









Toelichtingen bij Stelling1

		Toelichtingstelling1 * De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op. Crosstabulation

		Count

						De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling1				1		3		80		42		1		127

				`Nieuw beleid reageert onvoldoende op maatschappelijke ontwikkelingen. De provincie reageert vooral vanuit eigen bestuurlijk/politiek denken.		0		1		0		0		0		1

				Alleen bij de verkiezingen zichtbaar.		0		1		0		0		0		1

				besluitvorming over gebiedsinrichting verliep dermate traag dat het zittende bestuur dar net meer over kon beslissen, intussen veranderde het rijksbeleid waardoor alles weer op de helling kwam te staan en middelen verloren gingen voor de provincie en het gebied.  brieven worden slecht beantwoord en raken regelmatig kwijt.er wordt geen initiatief genomen om partijen te verbinden ook niet op uitdrukkelijk verzoek. hierbij lijkt de provincie juist terug te deinzen.		0		1		0		0		0		1

				bij samenwerkign en bestuurlijk onvermogen van (klien) gemeenten zet provincie niet echt daadkrachtig door.		0		1		0		0		0		1

				blokkeren marktinitiatieven via ro-wetgeving (neem bv. discussie Decathlon of winkels verbieden bij stations) is helemaal niet krachtdadig, maar lijkt meer op bewust machtsspel. Daarnaast is het optreden van provincie bij verbeteren of veranderen bruggen zoals in Rijswijk en Delft niet echt krachtdadig te noemen. Het getuigt eerder van zwak projectmanagement.		1		0		0		0		0		1

				BRZO toezicht		0		1		0		0		0		1

				de provincie heeft noit opgetreden tegen uitstel aanleg riool in glastuinbouwgebieden. daardoor zijn er nu nog steeds duizenden keren normoverschrijdingen bestrijdingsmiddelen, maatschappelijk onverantwoord. De provincie had hier kunnen ingrijpen, maar heeft dit niet gedaan.		1		0		0		0		0		1

				De toevoegende waarde van de provincie op een groot aantal (beleids)terreinen is niet zichtbaar. Van wege deze onzichtbaarheid zijn er weinig voorbeelden te noemen.		0		1		0		0		0		1

				Door de wijze waarop de provincie zich op economisch gebied de afgelopen jaren heeft opgesteld heeft zij veel weerstand opgeroepen waardoor processen en ontwikkelingen werden vertraagd.		0		1		0		0		0		1

				Er is op terrein van bevolkingsdaling nog geen duidelijke visie nog / urgentie		0		1		0		0		0		1

				Er komen zo geen daadkrachtige optredens bij mij op als ik aan de provincie Zuid-Holland denk. Dat feit heeft mijn antwoord bepaald.		0		1		0		0		0		1

				Feitelijk zijn er twee provincies: Twee grote steden en de rest		0		1		0		0		0		1

				Financieel toezicht voegt niets toe, we doen alles op eigen kracht		1		0		0		0		0		1

				Gemeenten waar de financien zwak zijn, lijken niet aangepakt te worden.		0		1		0		0		0		1

				Heeft ambtelijk en bestuurlijk nauwelijks positie		1		0		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				Het beeld is dat de provincie vooral verschillende belangen in balans moet houden en niet altijd voldoende menskracht heeft om alle taken goed in te vullen en daardoor blijft er wel eens wat liggen, met twee maten wordt gemeten of beleid blijft hangen in vage doelen. Toezicht en controle is eveneens heel minimaal.  Te concrete voorbeelden zijn op schrift niet verstandig. In de voorbeelden zullen de betreffende ambtenaren zich direct herkennen. We moeten nog langer met elkaar.		0		1		0		0		0		1

				Hiervoor zijn zij te veel met zichzelf bezig.		0		1		0		0		0		1

				Houden eigen huis schoon. Draaien teveel. Hoog ambitieniveau met te beperkte uitwerking		0		1		0		0		0		1

				ik kom maar al te vaak tegen dat er meer politieke belangen spelen dan zich in te zetten voor lokale/regionale belangen		0		1		0		0		0		1

				Ik merk daar niet veel van. Ik denk dat het apparaat te groot en bureaucratisch is om van daadkrachtig optreden te kunnen spreken.		0		1		0		0		0		1

				Is wel eens lastig, zeker in geval van disputen. Echter geen problemen mee.		0		0		0		0		1		1

				je gelijk halen wil ik niet daadkrachtig noemen		0		1		0		0		0		1

				Niet zichtbaar voor een partij als de onze		0		1		0		0		0		1

				Niet zo ervaren		0		1		0		0		0		1

				Oordeel is voor ons beleidsterrein; natuurbescherming en ontwikkeling. Daar is de provincie ZH verkeerd daadkrachtig door terugtrekking uit haar taakstelling voor natuur en natuurontwikkeling (bijv. uitbreiding EHS) en niet daadkrachtig in het stimuleren van natuurbehoud en ontwikkeling. Economie is belangrijker dan Natuurbelangen.		0		1		0		0		0		1

				Op het gebied van de herindelingen		1		0		0		0		0		1

				op het gebied van stimuleren van samenwerking onderling tussen gemeenten, maar ook onderling als provincies kunnen ze veel steviger acteren		0		1		0		0		0		1

				Provincie is vooral gioed in vergaderen en schrijven, niet daadkrachtig		1		0		0		0		0		1

				Realisatie EHS, Buitenland van Rhoon, afrekening subsidies, handhaving omgevingsbeleid (geen mais in veenweidegebieden)		0		1		0		0		0		1

				Te sterke bemoeienis met bijv volkshuisvesting en RO		0		1		0		0		0		1

				Tja, om de Rijnlandroute erdoor te krijgen? in waterdossier		0		0		1		0		0		1

				Verschuilen zich achter achterhaalde afspraken en beslissingen met het argument dat ze het liever ook anders zouden zien maar dat het nu eenmaal zo is en ze zaken moeten uitvoeren die 15 jaar geleden zijn beslist. Een hele slappe houding die geen daadkracht toont, want anders zouden ze veel meer oplossingsgericht denken en eerdere besluitvorming (waarvoor totaal geen draagvlak is) aanvechten.		0		1		0		0		0		1

				zie eerder		0		1		0		0		0		1

				zie eerdere antwoorden		0		1		0		0		0		1

				Zie hiervoor.		1		0		0		0		0		1

				Zie voorgaande antwoorden.		0		1		0		0		0		1

				zie vorige uitspraken		0		1		0		0		0		1

		Total				8		32		81		42		2		165





Toelichtingen bij Stelling2

		Toelichtingstelling2 * De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen. Crosstabulation

		Count

						De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling2				0		14		70		43		0		127

				aanpak infrastructuur en economie		0		0		0		0		1		1

				afspraken en dossiers worden te veel door de juristen beinvloed		0		1		0		0		0		1

				Als het nodig is wordt er heel snel beslist. Bijvoorbeeld in geval van de de verduurzaming van de busvloot.		0		0		0		0		1		1

				Bij onze besprekingen geen snelheid of duidelijkheid		0		1		0		0		0		1

				De daadkracht die de provincie toont gaat m.i. vaak ten koste van zorgvuldigheid (Rijnlandroute), Zorgvuldigheid soms ook excuus voor te laag tempo		0		1		0		0		0		1

				De snelheid en zorgvuldigheid leiden te veel onder te veel regelgeving, onduidelijke procedures en trage besluitvorming.		0		1		0		0		0		1

				De verhouding is niet altijd in evenwicht. In het proces worden te veel opties en mogelijkheden uitgezocht, waardoor het proces te lang duurt. Hierdoor haken soms ook partijen af, of ontstaat alsnog een andere koers.		0		1		0		0		0		1

				Er is veelal geen sprake van enig tempo tenzij het eigen belang dat vereist.  Er zijn wel positieve uitzonderingen : sommige infrastructuur projecten gaan relatief snel.		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				het is afhankelijk met wie je te maken hebt. Soms hebben ze de neiging om zorgvuldig handelen te gebruiken als vertragingsmiddel of omdat er geen keuzes gemaakt worden omdat het beleid niet duidelijk is.		0		1		0		0		0		1

				Ik ervaar te vaak traagheid in besluitvorming, zowel ambtelijk als bestuurlijk, terwijl het voor de zorgvuldigheid niet nodig is.		0		1		0		0		0		1

				Loketfunctie kan duidelijker, bij wie/welke afdeling zijn voor welk type vragen om te komen tot snelle afhandeling. Incl. lijn bestuurlijke ruimte.		0		1		0		0		0		1

				Na 15 jaar steggelen wel veel gedl over de balk gesmneten maar nog geen enkel tastbaar resultaat		1		0		0		0		0		1

				processen zijn niet zorgvuldig		0		1		0		0		0		1

				snelheid en zorgvuldigheid van handelen zijn na te streven doelen; de balans ervaar ik niet vanwege de sterke politieke sturing, waarbij de continuiteit in dossiers onder druk kan komen te staan		0		1		0		0		0		1

				Snelheid herken ik niet en ik kan over de balans met zorgvuldigheid niets zeggen. Daarvoor zou je moeten weten wat met zorgvuldigheid bedoeld wordt. En dit type vage vraag sluit wel aan bij mijn beeld van de provincie		1		0		0		0		0		1

				Snelheid mag omhoog		0		1		0		0		0		1

				te traag, zie eerder		1		0		0		0		0		1

				Vaak wordt snelheid verkozen boven zorgvuldigheid.		0		1		0		0		0		1

				veel trajecten lopen veel langer dan noodzakelijk		0		1		0		0		0		1

				Voorbeeld: Er moet door onvoorziene omstandigheid direct iets gebeuren. Dit wordt niet zelden actief tegengewerkt.		0		1		0		0		0		1

				Voorheen al aangegeven. Bijv. een jaar doen om over een project te beslissen, of anderhalf jaar om een nieuwe beslissing op bezwaar te maken is geen toonbeeld van snelheid. Zorgvuldigheid van handelen is een breed interpretabel begrip waardoor er verschil van mening kan ontstaan vanuit ieders perspectief. Maar wij stellen niet dat er onbehoorlijk wordt gehandeld.		0		1		0		0		0		1

				zie hiervoor		1		0		0		0		0		1

				zie voorgaandeen ook mbt afspraken over vaarwegbeheer. eindeloos traject voordat tot beleid en afspraken gekomen wordt.		0		1		0		0		0		1

				Zoals eerder aangegeven: de subsidievoorwaarden fungeren  uitstekend als kader voor kwaliteit en tegelijk niet teveel in detail. Dit heeft ook te maken met vertrouwen in uitvoeringsorganisatie. Verder verloopt de vergunningverlening van bruine autobebording in het algemeen heel voorspoedig, mede door inzet gedeputeerde Weber.		0		0		0		0		1		1

				zorgvuldigheid weegt zo zwaar dat er nauwelijks lsagen gemaakt worden. de wil is er wel maar het is te complex en er is te weinig bestuurlijke lef		0		1		0		0		0		1

		Total				4		33		70		43		3		153





Toelichtingen bij Stelling3

		Toelichtingstelling3 * De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen Crosstabulation

		Count

						De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling3				2		1		40		77		5		125

				(oude) Verordening Ruimte was te veel een gemeentelijk bestemmingsplan met weinig tot geen ruimte voor gemeentelijke autonomie		0		1		0		0		0		1

				Brengt patijen bij elkaar		0		0		0		0		1		1

				De jaarlijkse marktdag waar alle belanghebben en provincievertegenwoordigers aanwezig zijn is een uniek en waardevol concept.		0		0		0		0		1		1

				gaat wel iets beter de laatste tijd, maar kan nog veel meer gezocht worden		0		1		0		0		0		1

				Greenport Boskoop		0		0		0		0		1		1

				Heb ik al eerder toegelicht.		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				nk		0		0		0		0		1		1

				ik heb eerder niet gemerkt dat de provincie dat deed. Eerde bleef de provincie volharden in een standpunt, en was dus zelf partij.		0		1		0		0		0		1

				Ik heb geen voorbeelden waardoor ik hierover positief gestemd ben. Binnen de zelfde afdeling bij de provincie ontstaan vaak tegengestelde belangen/meningen. Een gecoordineerde houding/eenduidig standpunt waar je als gemeente iets aan hebt, ontbreekt vaak. Het lijkt er soms op, dat je als gemeente met ieder taakveld de strijd aan moet gaan.		0		1		0		0		0		1

				ik val in herhaling. het stellen van deze vraag in varianten geeft al aan dat daar een probleem ligt.		1		0		0		0		0		1

				Ik zie daar te weinig van. Waar blijft de verbinding tussen provincie en bedrijfsleven ter stimulatie economisch klimaat		0		1		0		0		0		1

				In grote infrastructurele projecten en in de MRDH discussie lukt dit niet.		0		1		0		0		0		1

				is onzichtbaar in de samenwerking.		0		1		0		0		0		1

				Kijk naar de cultuur		1		0		0		0		0		1

				negatief. De provincie is niet actief waar het gaat om samenwerking.		0		1		0		0		0		1

				Niet zichtbaar		1		0		0		0		0		1

				Onbekend, onzichtbaar		0		1		0		0		0		1

				Onze samenwerking in Groene Cirkels.		0		0		0		0		1		1

				provincie is te reactief op dit vlak		0		1		0		0		0		1

				Provincie vervult de rol  van intermediair tussen partijen goed		0		0		0		0		1		1

				Samenwerking met bestuurlijke partijen wordt wel gezocht, maat met marktpartijen lijkt veel lastiger.		0		1		0		0		0		1

				Samenwerking met het maatschappelijk veld op allerlei gebied komt niet echt totstand.		0		1		0		0		0		1

				Te vaak op verschillende borden		0		1		0		0		0		1

				vaak komt de aanzet om te samenwerking tot stand op initiatief van ander partijen		0		1		0		0		0		1

				Visie Ruimte en Mobiliteit.		0		1		0		0		0		1

				Weinig zichtbaar en aanwezig		0		1		0		0		0		1

				Zie eerder antwoord		0		1		0		0		0		1

				zie eerdere verklaring over verbinden		0		0		0		0		1		1

				Zie het gestelde over afstandelijkheid.		0		1		0		0		0		1

				zie hiervoor		1		0		0		0		0		1

				Zoeken alleen samenwerking met partijen die in hun straatje passen om te proberen zo draagvlak te krijgen voor hun plannen		0		1		0		0		0		1

		Total				6		22		40		77		12		157





Toelichtingen bij Stelling4

		Toelichtingstelling4 * De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership. Crosstabulation

		Count

						De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling4				2		9		44		60		2		117

				Bij een partnership werken partijen samen om gemeenschappelijke belangen te behartigen. De provincie is in de 1e plaats toezichthouder en dus voelt het niet als een partnership.		0		1		0		0		0		1

				Bochtafsnijding De Schie.		0		1		0		0		0		1

				Daar worden wel pogingen toe gedaan. We blijven hoopvol gestemd		0		1		0		0		0		1

				Dat gevoel heb vaker bij andere partijen dan bij de provincie		0		1		0		0		0		1

				De brug over de LInge moet dringend gerenoveerd worden. Economisch is de provincie hiervan voor de helft eigenaar (de andere helft is eigendom van de provincie Gelderland). Juridisch blijkt het eigenarschap na wat archiefonderzoek minder duidelijk te zijn. In plaats van het dan alsnog juridisch goed te regelen trekt de Provincie zich terug uit een goed lopend proces, waardoor de renovatie van de brug ernstig wordt vertraagd.		0		1		0		0		0		1

				De verduurzaming, die niet in een aantal oudere contracten staat vermeld, wordt toch op de agenda geplaatst en positief benaderd.		0		0		0		0		1		1

				De wil om hier aan te werken signaleer ik wel, zie bijvoorbeeld het feit dat dit onderzoek nu plaatsvindt, maar de resulaten zijn nu nog niet in de breedte zichtbaar.		0		1		0		0		0		1

				door verschillende rollen die provincie aanneemt (ook binnen jaren lopende dossiers) wordt geen partnership getoond		0		1		0		0		0		1

				eigenwaarde is groot.		0		1		0		0		0		1

				Er is geen samenwerking, we komen elkaar tegen		1		0		0		0		0		1

				Geen oordeel omdat de provincie zich niet als partner opstelt		0		1		0		0		0		1

				Geen tot weinig rechtstreeks contact. Dit is ook niet nodig dus helemaal oneens wordt door ons niet gezien als negatief		1		0		0		0		0		1

				Heb het geprobeerd, ook op privé terrein omdat er van mij ook een omslag verwacht wordt in mijn privé bezit en tijd, maar er is geen openheid en overleg mogelijk		0		1		0		0		0		1

				Heb hier geen ervaring mee		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				Het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt heel erg eenzijdig vorm gegeven. De marktsector krijgt daarbij verschillende dictaten opgelegd.		1		0		0		0		0		1

				Idem.		0		1		0		0		0		1

				Ik heb bij de contacten die ik met de provincie heb nooit het geval een partner te hebben. De contacten zijn te incidenteel, te vaak worden afspraken niet of onvoldoende nagekomen of duurt een vervolgstap heel erg lang. In het echte leven zou ik deze date/verkering al lang hebben beëindigd.		1		0		0		0		0		1

				Ik trek samen met provincie op en		0		0		0		1		0		1

				In de discussie over kantoorontwikkeling en Regionale Structuurvisie voelden wij ons niet gehoord.		0		1		0		0		0		1

				in het geheel niet!		1		0		0		0		0		1

				Is al eerder gevraagd.		0		1		0		0		0		1

				niet steeds dezelfde vraag stellen!		0		1		0		0		0		1

				niet zichtbaar		1		0		0		0		0		1

				Ons concrete voorbeeld is het Landschapspark. Daar was naar ons gevoel weinig sprake van partnership.		0		1		0		0		0		1

				Partnerschap is samenwerken in de realisatie van hetzelfde doel. Hierbij zijn de voorwaarden: transparantie, elkaar versterken, er beiden wijzer van worden, enz.  Dit brengt de provincie niet in de praktijk		0		1		0		0		0		1

				PZH denkt mee met onze stichting om het onderwerp te faciliteren en vorm te geven		0		0		0		0		1		1

				PZH heeft de laatste jaren duidelijk geinvesteerd in het verbeteren van de relatie met de waterschappen. het velt echter nog niet als partner. de aard van de relatie is die van toezichthouder, dat staat dat misschien uiteindelijk ook een beetje in de weg. desalniettemin denk ik dat er nog wel wat te verbeteren valt.		0		1		0		0		0		1

				Samenwerking komt voort uit belangen niet uit partnership		0		1		0		0		0		1

				Te veel regelzucht voor een partner		0		1		0		0		0		1

				Visie Ruimte en Mobiliteit en tal van andere meer casuïstische zaken.		0		1		0		0		0		1

				We staan er samen voor.		0		0		0		0		1		1

				Windturbines in Barre Polder, Groene Cirkels		0		0		0		0		1		1

				zie eerder		0		1		0		0		0		1

				zie eerdere antwoorden; vertrouwen (in bestuurlijke slagvaardigheid en samenwerking) moet echt nog groeien om van partnership te kunnen spreken		0		1		0		0		0		1

				zie hiervoor		1		0		0		0		0		1

				Zoals gezegd: provincie heeft tussen gemeente en rijk echt geen toegevoegde waarde		1		0		0		0		0		1

		Total				10		33		44		61		6		154





Toelichtingen bij Stelling5

		Toelichtingstelling5 * De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders. Crosstabulation

		Count

						De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling5				0		5		70		57		1		133

				blijft onzichtbaar		0		1		0		0		0		1

				dat ben ik nog nooit tegengekomen		1		0		0		0		0		1

				eigen koers bepaalt het handelen		0		1		0		0		0		1

				Goed begin gemaakt met de mede overheden. Nog slag te maken met investerende partijen		0		1		0		0		0		1

				Goed geinformeerd, weet hoe onze begroting in elkaar zit.		0		0		0		0		1		1

				grappig dat alleen om negatieve voorbeelden wordr gevraagd		0		1		0		0		0		1

				Helaas ervaar ik dat de provincie nogal eens met een behoorlijke vooringenomenheid een proces in gaat. Het zou beter kunnen. Meer luisteren.		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				het ontbreekt aan een pro actieve insteek		0		1		0		0		0		1

				houdt te weinig rekening met andere overheidsorganen		0		1		0		0		0		1

				Initiatief tot periodieke bijpraat gesprekken moet vrijwel altijd van de stakeholders komen.		0		1		0		0		0		1

				Lijkt alsof de economische crisis aan de Zuid-Hollandlaan is voorbij gegaan. En dat dus de spelregels op het fysieke terrein voor veel (markt) partijen totaak zijn veranderd.		0		1		0		0		0		1

				Niet zichtbaar		1		0		0		0		0		1

				provincie staat op een te grote afstand van de praktijk van alledag		0		1		0		0		0		1

				PZH laat zich goed informeren over casus		0		0		0		0		1		1

				Vaak heeft PZH volgens mij weinig beeld van wat er bij de stakeholders leeft en wat hun verwachtingen van PZH zijn.		0		1		0		0		0		1

				Van de stakeholders die in hun straatje passen wel, maar afwijkende meningen of groeperingen worden niet naar behoren bediend of gehoord. Onze Gemeente Albrabndswaard wordt gedreigd met inpassingsplannen, de boeren en landeigenaren worden steeds met nieuwe visies en mensen geconfronteerd met steeds weer andere plannen en invalshoeken		0		1		0		0		0		1

				Verschillende medewerkers van de provincie komen met regelmaat naar onze gemeente		0		0		0		0		1		1

				We ontvangen vele aandacht van bedrijven en uit de landelijke politiek. Wat minder uit de provincie.		0		1		0		0		0		1

				Wegens de afstandelijkheid.		0		1		0		0		0		1

				Weinig idee wat er echt speelt: bijvoorbeeld contacten op rijksniveau.		0		1		0		0		0		1

				zie de provincie vrijwel niet		1		0		0		0		0		1

				Zie het toegelichte begrip "Oostindisch doof": zeggen te willen luisteren, maar vervolgens een beetje horend doof zijn, als het gezegde niet goed in het eigen straatje past.		0		1		0		0		0		1

				zie hiervor		1		0		0		0		0		1

		Total				4		22		70		57		4		157





Toelichtingen bij Stelling6

		Toelichtingstelling6 * De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders. Crosstabulation

		Count

						De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling6				0		6		70		56		1		133

				continuiteit in dossiers is voor de provincie niet altijd vanzelfsprekend; wordt als onbetrouwbaar ervaren (heeft de ambtenaar wel mandaat. moet hij/zij permanent te rade gaan bij zijn/haar bestuurder; met wie praat ik		0		1		0		0		0		1

				Dat blijkt in ieder geval nergens uit		0		1		0		0		0		1

				Dat gebeurt soms zo goed, dat het nergens toe leidt. Het zou in sommige kwesties bestuurlijk krachtiger zijn als daarmee minder rekening werd gehouden.		0		1		0		0		0		1

				De marktsector komt er in de nieuwbouw erg bekaaid af		0		1		0		0		0		1

				Gaat uit van eigen mening en belang. Metropool discussie		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				Het waterbelang wordt onvoldoende onderkend.		0		1		0		0		0		1

				ik heb het nog niet meegemaakt		1		0		0		0		0		1

				Kan ook (on)eens zijn: ik heb te weinig zicht om generaliserende uitspraken te doen: hangt ook van het welbegrepen eigenbelang van de provincie af en hangt ook af van welke gedeputeerde je treft: er zijn GS leden die laten merken dat andere belangen niet echt een rol kunnen spelen en andere GS leden die zich wel wat gelegen laten liggen aan anderen: kortom ik herken nog niet de lijn van 'de provincie Zuid-Holland' (laat die wel voldoende ruimte voor jullie bestuurders?)		0		1		0		0		0		1

				Leerdam grenst aan de grootste groeiregio van het land, te weten de provincie Utrecht. Tegelijkertijd beschouwt de provincie de Regio Alblasserwaard als anticipeerregio en zet het een rem op woningbouwplannen. Daarmee door de provincie in ruimtelijk opzicht goedgekeurde investeringen in een nieuwbouwwijk ernstig belemmerend.		0		1		0		0		0		1

				Met die in hun straatje passen wel, dus in dit geval de groene lobby waar ze afspraken mee hebben gemaakt, maar met andere dus niet.		0		1		0		0		0		1

				Niet zichtbaar		0		1		0		0		0		1

				uiteindelijk is het bijna altijd de eigen mening van de provincie die doorgedrukt wordt		0		1		0		0		0		1

				Wel erbij betrokken, maar niet zichtbaar wat ermee wordt gedaan; welke belangenafweging.		0		1		0		0		0		1

				Worden wel gehoord maar er wordt niet teveel mee gedaan. Er zijn positieve uitzonderingen als de provincie in een afhankleijke positie zit.		0		1		0		0		0		1

				zaie vorige vraag		0		1		0		0		0		1

				zie eerdere antwoorden; teveel alleen belangebehartiger van buitengebieden.....		0		1		0		0		0		1

				zie eerdere antwoorden.		0		1		0		0		0		1

				zie hiervoor		1		0		0		0		0		1

				Zie voorbeeld op voorgaande vraag.		0		1		0		0		0		1

		Total				2		24		70		56		1		153





Toelichtingen bij Stelling7

		Toelichtingstelling7 * Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking. Crosstabulation

		Count

						Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.										Total

						Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens

		Toelichtingstelling7				2		5		43		71		2		123

				Ala je elkaar weinig ziet en spreekt kan dit ook niet		0		1		0		0		0		1

				Als ik oneens typ krijg ik ruimte voor een toelichting (dus kan ook eens zijn!) Soms kan je in termen van (afrekenbaarheid van) afspraken heel goed afspraken maken: oppassen dat KPI's geen eigen leven gaan leiden;		0		1		0		0		0		1

				Bij de uitvoering van het deelproject Veeneiken en de informatievoorziening binnen de Alblasserpoort gaat het maken van de afspraken met de pzh als grondeigenaar en als de beheerder (Groenservice ZH) niet bepaald soepel.		0		1		0		0		0		1

				dat gaat vaak niet goed. Zie eerdere antwoorden		0		1		0		0		0		1

				die ervaring heb ik niet		0		1		0		0		0		1

				Duidelijkheid wordt niet altijd geboden door de provincie.		0		1		0		0		0		1

				Er duiken steeds weer nieuwe zaken op		0		1		0		0		0		1

				Herindelingsdossier		0		1		0		0		0		1

				Het instrument staat van de gemeente is op zich een prima instrument. Echter hier zien we dat strikte naleving van de regels prevaleert boven logisch nadenken.  Bijvoorbeeld ten aanzien van de risicokaart zijn er panden die dezelfde functie hebben gehouden, de eigenaar is dezelfde gebleven en de activiteiten zijn hetzelfde gebleven. Toch wordt de risico kaart vervolgens op oranje gezet omdat er geen nieuwe toetsing geweest is. Dit terwijl een nieuwe toetsing geld kost. Denk dan logisch mee in deze. In plaats van alleen te toetsen op rechtmatigheid dienen we tegenwoordig onder andere ook naar de financiën te klijken.		0		1		0		0		0		1

				In het contract staan de kpi's heel duidelijk gekwantificeerd.		0		0		0		0		1		1

				Je maakt geen afspraken van wat je van elkaar wordt verwacht, maar zij bepalen wat er van jou wordt verwacht en anders mag je ophoepelen. Geen samenwerking maar eenrichtingsverkeer.		0		1		0		0		0		1

				kan scherper en zakelijker		0		1		0		0		0		1

				lang niet altijd helaas (praktijkervaringen); dachten een afspraak te hebben, wordt onverwachts teruggefloten		0		1		0		0		0		1

				Niet aan de orde		0		1		0		0		0		1

				Nog niet zo ervaren maar lijkt mij wel een goede aanpak		0		1		0		0		0		1

				ook hier als voorbeeld het landschapspark		0		1		0		0		0		1

				zie alle voorgaande antwoorden		1		0		0		0		0		1

				zie hiervoor		1		0		0		0		0		1

				zie voorgaande opmerkingen		0		1		0		0		0		1

		Total				4		21		43		71		3		142





Rol per stelling

						De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.												De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.												De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen												De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.												De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.												De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.												Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.
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				Helemaal oneens		4		1		0		0		3		0

				Oneens		8		11		0		3		7		3

				Neutraal		11		18		10		7		30		5

				Eens		5		9		10		4		11		3

				Helemaal eens		0		0		1		0		1		0

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		1		1		0		0		2		0

				Oneens		5		7		2		4		11		4

				Neutraal		11		19		9		6		22		3

				Eens		7		10		9		4		9		4

				Helemaal eens		0		0		1		0		2		0

		De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		1		2		0		0		2		1

				Oneens		6		8		1		0		6		1

				Neutraal		10		9		7		3		8		3

				Eens		8		16		9		9		30		5

				Helemaal eens		1		2		3		2		4		0

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		3		4		0		0		3		0

				Oneens		11		9		1		2		7		3

				Neutraal		6		15		3		3		14		3

				Eens		6		9		15		8		22		1

				Helemaal eens		0		0		2		1		3		0

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		0		2		0		0		2		0

				Oneens		4		3		2		0		11		2

				Neutraal		15		20		11		6		14		4

				Eens		7		12		8		7		20		3

				Helemaal eens		1		0		0		1		2		0

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		0		1		0		0		1		0

				Oneens		5		8		1		0		8		2

				Neutraal		15		16		10		6		20		3

				Eens		7		12		10		8		16		3

				Helemaal eens		0		0		0		0		1		0

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		0		0		0		0		0		0

				Helemaal oneens		0		1		0		0		2		1

				Oneens		5		7		1		0		6		2

				Neutraal		10		13		2		3		12		3

				Eens		11		12		15		11		20		2

				Helemaal eens		0		0		2		0		1		0



		Comparisons of Column Proportionsb

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

						Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)

		De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens						.a		.a				.a

				Oneens						.a						

				Neutraal												

				Eens												

				Helemaal eens		.a		.a				.a				.a

		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens						.a		.a				.a

				Oneens												

				Neutraal												

				Eens												

				Helemaal eens		.a		.a				.a				.a

		De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens						.a		.a				

				Oneens								.a				

				Neutraal												

				Eens												

				Helemaal eens												.a

		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens						.a		.a				.a

				Oneens		C E										

				Neutraal												

				Eens						A B F						

				Helemaal eens		.a		.a								.a

		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens		.a				.a		.a				.a

				Oneens								.a				

				Neutraal												

				Eens												

				Helemaal eens				.a		.a						.a

		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens		.a				.a		.a				.a

				Oneens								.a				

				Neutraal												

				Eens												

				Helemaal eens		.a		.a		.a		.a				.a

		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		.a		.a		.a		.a		.a		.a

				Helemaal oneens		.a				.a		.a				

				Oneens								.a				

				Neutraal												

				Eens						B		B				

				Helemaal eens		.a		.a				.a				.a

		Results are based on two-sided tests with significance level ,15. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

		b. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland												Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?												Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?

						&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal

						Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count		Count

		Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *		Toezichthouder		0		2		3		15		16		1		0		1		9		8		6		0		0		0		4		12		6		0

				Beleidsmaker		0		1		3		28		17		5		0		2		6		13		13		2		0		2		3		18		7		1

				Opdrachtgever		0		0		0		3		11		10		0		0		0		9		9		2		0		0		1		5		12		2

				Financier (oa subsidies)		0		0		1		4		12		2		0		0		0		6		6		2		0		0		0		7		7		0

				Samenwerkingspartner		0		2		4		14		40		7		0		3		6		12		25		2		0		1		3		14		28		2

				Anders, namelijk:		0		0		0		8		4		3		0		0		3		4		5		0		0		0		2		4		5		1



		Comparisons of Column Proportionsc

						Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland												Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?												Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?

						&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		Helemaal oneens		Oneens		Neutraal		Eens		Helemaal eens		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;		helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)		(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)		(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)

		Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *		Toezichthouder		.a,b		F										.a,b				E						.b		.a,b		.b								.b

				Beleidsmaker		.a,b						E						.a,b												.a,b		E				E				

				Opdrachtgever		.a,b		.b		.b						D E		.a,b		.b		.b								.a,b		.b								

				Financier (oa subsidies)		.a,b		.b										.a,b		.b		.b								.a,b		.b		.b						.b

				Samenwerkingspartner		.a,b								D				.a,b												.a,b										

				Anders, namelijk:		.a,b		.b		.b								.a,b		.b								.b		.a,b		.b								

		Results are based on two-sided tests with significance level ,1. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with the larger column proportion.

		a. This category is not used in comparisons because the sum of case weights is less than two.

		b. This category is not used in comparisons because its column proportion is equal to zero or one.

		c. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, n	amelijk:	4	1	0	0	3	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	8	11	0	3	7	3	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	11	18	10	7	30	5	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	5	9	10	4	11	3	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	0	1	0	1	0	







Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?



helemaal niet	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerki	ngspartner	Anders, namelijk:	1	2	0	0	3	0	vrijwel niet	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	9	6	0	0	6	3	een beetje	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	8	13	9	6	12	4	behoorlijk	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	13	9	6	25	5	helemaal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	2	2	2	2	0	







Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?



helemaal niet	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerki	ngspartner	Anders, namelijk:	0	2	0	0	1	0	vrijwel niet	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	4	3	1	0	3	2	een beetje	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	12	18	5	7	14	4	behoorlijk	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	7	12	7	28	5	helemaal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	1	2	0	2	1	







De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	1	0	0	2	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	5	7	2	4	11	4	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	11	19	9	6	22	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	7	10	9	4	9	4	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namel	ijk:	0	0	1	0	2	0	







De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	2	0	0	2	1	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	8	1	0	6	1	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	10	9	7	3	8	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	8	16	9	9	30	5	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	2	3	2	4	0	







De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	2	0	0	2	1	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	8	1	0	6	1	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	10	9	7	3	8	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Ande	rs, namelijk:	8	16	9	9	30	5	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	2	3	2	4	0	







De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	3	4	0	0	3	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	11	9	1	2	7	3	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	15	3	3	14	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	6	9	15	8	22	1	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	0	2	1	3	0	







De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	2	0	0	2	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opd	rachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	4	3	2	0	11	2	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	15	20	11	6	14	4	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	7	12	8	7	20	3	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	0	0	1	2	0	







De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	1	0	0	1	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	5	8	1	0	8	2	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	15	16	10	6	20	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	7	12	10	8	16	3	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	0	0	0	1	0	







Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.	

Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	1	0	0	2	1	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	5	7	1	0	6	2	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	10	13	2	3	12	3	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	11	12	15	11	20	2	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	0	0	2	0	1	0	







Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland



Helemaal oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	2	1	0	0	2	0	Oneens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	3	3	0	1	4	0	Neutraal	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	15	28	3	4	14	8	Eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	16	17	11	12	40	4	Helemaal eens	

Toezichthouder	Beleidsmaker	Opdrachtgever	Financier (oa subsidies)	Samenwerkingspartner	Anders, namelijk:	1	5	10	2	7	3	









Blad4

		1

		blokkeren marktinitiatieven via ro-wetgeving (neem bv. discussie Decathlon of winkels verbieden bij stations) is helemaal niet krachtdadig, maar lijkt meer op bewust machtsspel. Daarnaast is het optreden van provincie bij verbeteren of veranderen bruggen zoals in Rijswijk en Delft niet echt krachtdadig te noemen. Het getuigt eerder van zwak projectmanagement.

		de provincie heeft noit opgetreden tegen uitstel aanleg riool in glastuinbouwgebieden. daardoor zijn er nu nog steeds duizenden keren normoverschrijdingen bestrijdingsmiddelen, maatschappelijk onverantwoord. De provincie had hier kunnen ingrijpen, maar heeft dit niet gedaan.

		Financieel toezicht voegt niets toe, we doen alles op eigen kracht

		Heeft ambtelijk en bestuurlijk nauwelijks positie

		Op het gebied van de herindelingen

		Provincie is vooral gioed in vergaderen en schrijven, niet daadkrachtig

		Zie hiervoor.

		(leeg)

		2

		`Nieuw beleid reageert onvoldoende op maatschappelijke ontwikkelingen. De provincie reageert vooral vanuit eigen bestuurlijk/politiek denken.

		Alleen bij de verkiezingen zichtbaar.

		besluitvorming over gebiedsinrichting verliep dermate traag dat het zittende bestuur dar net meer over kon beslissen, intussen veranderde het rijksbeleid waardoor alles weer op de helling kwam te staan en middelen verloren gingen voor de provincie en het gebied.  brieven worden slecht beantwoord en raken regelmatig kwijt.er wordt geen initiatief genomen om partijen te verbinden ook niet op uitdrukkelijk verzoek. hierbij lijkt de provincie juist terug te deinzen.

		bij samenwerkign en bestuurlijk onvermogen van (klien) gemeenten zet provincie niet echt daadkrachtig door.

		BRZO toezicht

		De toevoegende waarde van de provincie op een groot aantal (beleids)terreinen is niet zichtbaar. Van wege deze onzichtbaarheid zijn er weinig voorbeelden te noemen.

		Door de wijze waarop de provincie zich op economisch gebied de afgelopen jaren heeft opgesteld heeft zij veel weerstand opgeroepen waardoor processen en ontwikkelingen werden vertraagd.

		Er is op terrein van bevolkingsdaling nog geen duidelijke visie nog / urgentie

		Er komen zo geen daadkrachtige optredens bij mij op als ik aan de provincie Zuid-Holland denk. Dat feit heeft mijn antwoord bepaald.

		Feitelijk zijn er twee provincies: Twee grote steden en de rest

		Gemeenten waar de financien zwak zijn, lijken niet aangepakt te worden.

		Herindelingsdossier

		Het beeld is dat de provincie vooral verschillende belangen in balans moet houden en niet altijd voldoende menskracht heeft om alle taken goed in te vullen en daardoor blijft er wel eens wat liggen, met twee maten wordt gemeten of beleid blijft hangen in vage doelen. Toezicht en controle is eveneens heel minimaal.  Te concrete voorbeelden zijn op schrift niet verstandig. In de voorbeelden zullen de betreffende ambtenaren zich direct herkennen. We moeten nog langer met elkaar.

		Hiervoor zijn zij te veel met zichzelf bezig.

		Houden eigen huis schoon. Draaien teveel. Hoog ambitieniveau met te beperkte uitwerking

		ik kom maar al te vaak tegen dat er meer politieke belangen spelen dan zich in te zetten voor lokale/regionale belangen

		Ik merk daar niet veel van. Ik denk dat het apparaat te groot en bureaucratisch is om van daadkrachtig optreden te kunnen spreken.

		je gelijk halen wil ik niet daadkrachtig noemen

		Niet zichtbaar voor een partij als de onze

		Niet zo ervaren

		Oordeel is voor ons beleidsterrein; natuurbescherming en ontwikkeling. Daar is de provincie ZH verkeerd daadkrachtig door terugtrekking uit haar taakstelling voor natuur en natuurontwikkeling (bijv. uitbreiding EHS) en niet daadkrachtig in het stimuleren van natuurbehoud en ontwikkeling. Economie is belangrijker dan Natuurbelangen.

		op het gebied van stimuleren van samenwerking onderling tussen gemeenten, maar ook onderling als provincies kunnen ze veel steviger acteren

		Realisatie EHS, Buitenland van Rhoon, afrekening subsidies, handhaving omgevingsbeleid (geen mais in veenweidegebieden)

		Te sterke bemoeienis met bijv volkshuisvesting en RO

		Verschuilen zich achter achterhaalde afspraken en beslissingen met het argument dat ze het liever ook anders zouden zien maar dat het nu eenmaal zo is en ze zaken moeten uitvoeren die 15 jaar geleden zijn beslist. Een hele slappe houding die geen daadkracht toont, want anders zouden ze veel meer oplossingsgericht denken en eerdere besluitvorming (waarvoor totaal geen draagvlak is) aanvechten.

		zie eerder

		zie eerdere antwoorden

		Zie voorgaande antwoorden.

		zie vorige uitspraken

		(leeg)

		3

		Tja, om de Rijnlandroute erdoor te krijgen? in waterdossier

		(leeg)

		4

		(leeg)

		5

		Is wel eens lastig, zeker in geval van disputen. Echter geen problemen mee.

		(leeg)

		#NULL!





Rol - samenwerken

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

		Schaal				Toezichthouder				Beleidsmaker				Opdrachtgever				Financier (oa subsidies)				Samenwerkingspartner				Anders, namelijk:

						Mean		Valid N		Mean		Valid N		Mean		Valid N		Mean		Valid N		Mean		Valid N		Mean		Valid N

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland		3.3		37		3.4		54		4.3		24		3.8		19		3.7		67		3.7		15

		1-5		Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?		2.0		24		2.2		37		2.4		20		2.4		14		2.2		46		1.9		7

		1-3		Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		2.8		24		3.2		36		3.7		20		3.7		14		3.4		48		3.2		12

		1-5		Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?		3.1		22		3.1		31		3.8		20		3.5		14		3.6		48		3.4		12

		1-5		De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.		2.6		28		2.9		39		3.6		21		3.1		14		3.0		52		3.0		11

		1-5		De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.		3.0		24		3.0		37		3.4		21		3.0		14		3.0		46		3.0		11

		1-5		De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen		3.1		26		3.2		37		3.7		20		3.9		14		3.6		50		3.2		10

		1-5		De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.		2.6		26		2.8		37		3.9		21		3.6		14		3.3		49		2.7		7

		1-5		De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.		3.2		27		3.1		37		3.3		21		3.6		14		3.2		49		3.1		9

		1-5		De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.		3.1		27		3.1		37		3.4		21		3.6		14		3.2		46		3.1		8

		1-5		Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.		3.2		26		3.1		33		3.9		20		3.8		14		3.3		41		2.8		8

		1-5

				Comparisons of Column Meansa

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

						Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland						A B E						

				Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?												

				Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						A		A				

				Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						B						

				De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.						A B						

				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.												

				De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen												

				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.						A B		A		A		

				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.												

				De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.												

				Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.						B F						

				Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,05. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

				a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



				Comparisons of Column Meansa

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

						Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland						A B E						

				Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?												

				Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						A		A				

				Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						A B				B		

				De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.						A B E						

				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.												

				De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen								A				

				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.						A B F		A		A		

				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.												

				De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.												

				Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.						A B F		F				

				Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,10. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

				a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.



				Comparisons of Column Meansa

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

						Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

						(A)		(B)		(C)		(D)		(E)		(F)

				Ik werk graag samen met de provincie Zuid-Holland						A B E						

				Is de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij u de afgelopen jaren beter of slechter geworden?												

				Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						A		A				

				Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?						A B				B		

				De provincie Zuid-Holland treedt daadkrachtig op.						A B E						

				De provincie Zuid-Holland vindt een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van handelen.												

				De provincie Zuid-Holland zoekt goed naar samenwerking met de diverse partijen								A				

				De samenwerking met de provincie Zuid-Holland voelt voor mij als een partnership.						A B F		A B		A		

				De provincie Zuid-Holland stelt zichzelf goed op de hoogte van de situatie van haar stakeholders.												

				De provincie Zuid-Holland houdt goed rekening met de belangen en de meningen van andere stakeholders.												

				Met de provincie Zuid-Holland kun je goed afspraken maken over wat er precies wordt verwacht van elkaar binnen een samenwerking.						A B E F		B F				

				Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,15. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with larger mean.

				a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.





Samenwerken - toelichting +

								Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

								Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

		samenwerkentoelichtingpositief		Als ik bij de provincie (ambtelijk apparaat en bestuur) aanklop word ik geholpen.		Behulpzaam				1

				als overheidsorganisaties gezamenlijk beleid tot uitvoering brengen		Gezamenlijk doel										1

				Als voormalig voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken vind ik het belangrijk om samen met de Provinciale Overheid te werken aan maatschappelijke cohesie in de Provincie Zuid-Holland.		Cohesie										1

				belangrijke partner voor gebiedsontwikkeling;brengen expertise en werkkracht in.Financiele middelen helpen ook		Expertise										1

				Beleidsdoelen stemmen overeen.		Gezamenlijk doel		1

				Bereid tot samenwerking en leveren van menskracht		Menskracht										1

				bereidheid bij Cdk en Statenleden tot samenwerking; deskundigheid op de betreffende beleidsterreinen		Expertise				1

				Bestuurder en ambtenaren staan open voor innovaties.Contractuele disputen worden op een harde, zakelijke manier behandeld maar altijd fair.		Innovatief						1

				Betrouwbaar, geinteresseerd, actueel.		Betrouwbaar												1

				Betrouwbare partner m.b.t. subsidies		Betrouwbaar								1

				Betrouwbare partner op het gebied van de glastuinbouw ontwikkeling in Zuid-Holland		Betrouwbaar												1

				BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Als zakelijke dienstverlener aan gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, energie-, water- en telecombedrijven, bedrijven actief op het gebied van transport, logistiek en milieu, publiek-private samenwerking en DBFMO-investeringen is ook de Provincie Zuid-Holland van zeer groot belang voor BNG Bank.														1

				Contact bestaat voornamelijk rondom de toezichtsmomenten (begroting en jaarstukken). Daarbij is er sprake van een open contact en is de bereikbaarheid goed.		Open contact / Bereikbaarheid		1

				Contacten verlopen plezierig								1

				de houding is professioneel, zakelijk en inspirerendkijken naar wat kan ipv naar de onmogelijkheden		Professioneel						1

				de opdrachten betreffen interessante vraagstukken, waarbij intensieve samenwerking belangrijk is; die samenwerking verloopt professioneel en plezierig		Professioneel						1

				De provincie heeft haar rol van  toezichthouder de laatste jaren steeds meer gewijzigd in die van een samenwerkingspartner met gemeenten om de regionale problematiek op te lossen		Partner										1

				De provincie heeft veel invloed op ons werk als energiebedrijf. Zij speelt zowel een voorwaarde scheppende als faciliterend rol. De Provincie stelt zich op sommige dossiers, zoals warmte, actief op.		Actieve opstelling				1

				De provincie is voor de gemeente een belangrijke bestuurslaag.												1

				De provincie ZH is verantwoordelijk voor het natuurbeleid in ZH en in die zin bepalend voor natuurprojecten en handhaven van beschermingsregelgeving. Om de doelstellingen van onze stichting te bereiken is samenwerken met de provincie een must. Daarbij is bij beleidsmedewerkers van de provincie kennis en betrokkenheid aanwezig waardoor samenwerking vaak goed uitwerkt.		Expertise / betrokken / welwillend								1

				De samenwerking verloopt in de regel soepel en er is meer dan vroeger bereidheid tot samenwerking en meer flexibiliteit.		flexibiliteit / welwillend										1

				Deskundige medewerkers, positieve instelling		expertise / positief										1

				dichtbij - interessante vragen								1

				Door samewerking kunnen we meer bereiken.												1

				Duidelijke afspraken binnen opdrachten en korte escalatielijnen.		duidelijkheid						1

				Er is een nauwe samenwerking met de ambtenaren.		nauwe samenwerking								1

				Er is sprake van een gelijkwaardige werkrelatie met een positieve grondhouding		gelijkwaardigheid / positief										1

				Er wordt meegedacht naar oplossingen		meedenken								1

				goede afspraken en goed overleg.								1

				Goede partner		Partner												1

				Het beleid is helder en consequent		helder								1

				het is niet meer van deze tijd om individueel op te treden. samenwerking is geboden												1

				Het verschaft de nodige info voor het functioneren van de organisatie		expertise										1

				ik werk graag samen met personen in de provincie (ambtenaren, politici, mensen er om heen) om de toekomst vorm te geven												1

				in het incidentele geval verliep de samenwerking prettig														1

				In mijn adviserende rol staan de medewerkers open voor samenwerking en nemen de bestuurders het advies serieus.		welwillend						1

				input vanuit de verschillende provincies is van belang, dus ook ZH.												1

				Inspirerende partner in Groene Cirkel		inspirerend										1

				Kenniscentrum is mede geinitieerd en gefinancieerd vanuit de provincie. Beleid en uitvier wordt met Provincie afgestemd.		financier										1

				komen hun afspraken na en denken mee		afspraken nakomen / meedenken												1

				Korte lijnen en heldere communicatie		helder										1

				Ligging van de provincie binnen Nederland												1

				Medewerkers zijn in het algemeen professioneel en samenwerkingsgericht. Meer ruimte voor ondernemend gedrag en meer denken vanuit het belang van het gebied Zuid-Holland in plaats van de organisatie Zuid-Holland zou wel prettig zijn.		professioneel / welwillend										1

				Met hun boven het lokaal uitstijgende kijk op zaken levert de Provincie een belangrijke bijdrage aan de gemeentegrensoverstijgende kwaliteit van de woonomgeving.  Ik werk graag samen met de Provincie om ze daarin scherp te houden.		helicopterview				1

				met subsidie van de provincie worden infrastructurele projecten eerder mogelijk gemaakt		financier								1

				Omdat alleen door samenwerking doelen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en voldoende water, bereikt kunnen worden tegen de laagst maatschappelijke kosten en waar mogelijk in nieuwe combinaties van functies zoals bv. in Kustwerk Katwijk.		kosten laag houden										1

				Omdat de provincie Zuid-Holland nog een stukje van de financiering van de Zuid-Hollandse cultuur voor haar rekening neemt en ik dit belangrijk vind. Tevens is de provincie Zuid-Holland, zeker ambtelijk, laagdrempelig en goed benaderbaar. Voorts doen wij al 30 jaar zaken met de provincie Zuid-Holland. Vanzelfsprekend gaat een dergelijke lange periode altijd gepaard met ups and downs, maar over het algemeen is de provincie Zuid-Holland een betrouwbare partner gebleken met wie het prettig samenwerken is.		financier / betrouwbaarheid								1

				Omdat het van groot belang is dat de drie bestuurslagen in Nederland samen staan voor de inwoners.				1

				Omdat samenwerking met de provincie(s) belangrijk is om onze doelen te bereiken!Omdat hoewel moeizaam de samenwerking met de provincie ZH er uiteindelijk wel toe leid dat we onze resultaten kunnen boeken > bijvoorbaat in de KRW projecten Reeuwijk en Nieuwkoop.OP een aantal punten is wel verbetering mogelijk van de 'samenwerkingsattitude"														1

				Omdat wij  regelmatig vragen hebben  over het  gemeentelijk beleid van Schiedam en waar we met de gemeente niet uit kunnen komen . Het is daarom fijn dat  we met vragen  bij de Provincie terecht kunnen .		expertise				1

				Over het algemeen is er veel begrip voor regio en stad. Wat ik echter mis is een actieve houding zoals in het verleden.		begripvol										1

				plezierige en kundige contactpersoon		expertise				1

				Prettige en open discussie. Gezamenlijke belangen over en weer		open / gezamenlijk belang				1

				prettige mensen. kennis van zaken		prettige mensen / expertise										1

				prettige samenwerkingspartner met respect voor een ieders rol		respect		1

				Provincie heeft op voor mij relevante dossiers kennis en doorzettingsmacht om relevante partijen bij elkaar te brengen. Versterken van deze positie is mogelijk door nog meer verschillende partijen bij elkaar te brengen om daarmee gezamenlijk de maatschappelijke opgaven aan te pakken.		expertise										1

				Provincie speelt een hoofdrol in ruimtelijk- en natuur beleid								1

				Provincie voegt kennis toe en overstijgend algemeen belang		expertise / overstijgend belang		1

				PZH is een belangrijke partner						1

				Regionale opdrachtgever, opdrachten liggen op bekend gebied (betrokkenheid, achtergrondkennis).		expertise / betrokken						1

				Relevant bestuursorgaan, betrokken medewerkers		betrokken				1

				relevante en goed georganiseerde speler in ons domein		goed georganiseerd				1

				Samen bereiken we meer.												1

				Samenwerking is een eerste vereiste om tot een hoogwaardig en effectief planologisch beleid te komen.												1

				Samenwerking verloopt efficient, en PR ZH maakt gebruik van onze kennis.		efficient						1

				Tot nu hebben wij de ervaring dat 'de provincie' een constructieve partner is		constructief										1

				Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang.				1

				Van belang om onder repressief toezicht te blijven.				1

				Vanuit gedeeld belang worden concrete projecten gerealiseerd.										1

				Vanwege het doel van de provincie om erfgoed te bewaren en te beheren. Dat strookt met de doelstelling van de Rijnlandse Molenstichting waarvan ik voorzitter ben.												1

				Veel raakvlakken; een partij om goed en gemakkelijk mee samen te werken.										1

				Vormgeven aan beoefenen van de roeisport op duurzame wijze												1

				We doen samen mooie projecten en dat gaat over het algemeen in goede samenwerking								1

				We hebben elkaar nodig, samen geven we vorm aan een goed leefklimaat voor onze inwoners.				1

				we hebbenin de diverse projecten met vele verschillende opdrachtgevers binnen de provincie te maken. Over het algemeen is er sprake van een zeer prettige samenwerking								1

				We moeten gezamenlijk een aantal problemen opppaken; hebben elkaar nodig.												1

				WE sterevn zelfde doel na en versterken elkaar												1

				wij hebben goed contact met de betreffende beleidsambtenaar										1





Samenwerken - toelichting - 

								Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

								Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

		samenwerkentoelichtingnegatief		 deze conclusie voelt bij een neutrale beoordeling nogal stevig. maar het klopt dat ik niet heel veel enthousiasme voel bij de samenwerking, hoewel deze wel is verbeterd. ik vind het contact met PZH niet inspirerend, voelt als bureaucratisch en vaak defensief. het duurt ontzettend lang voordat er besluitvorming komt en dat haalt de energie uit trajecten en contact.		lang besluitvormingstraject / niet-inspirerend		1

				Beperkt contact; loopt via DCMR														1

				Bij de provincie praat je niet over samenwerken omdat men zaken oplegt met een vooraf vastgestelde top-down benadering. Je zit met ze om tafel, ze lijken te luisteren maar doen er vervolgens niets mee, dus kan ik niet over samenwerking praten. Vervelend is dat wie betaalt, die bepaalt en daar zij de middelen beheren en mogen uitgeven aan de meest waanzinnige plannen en onderzoeken komen we (nog) niet verder dan een eenrichtings communicatie.		luisteren niet / zijn bepalend										1

				Bureaucratische werkwijze wordt nog wel eens als zeer knellend ervaren.		bureaucratisch				1

				Dat zeg ik niet. Ik heb 'neutraal' ingevuld omdat wij in de praktijk met IPO samenwerken en niet met de provincie Zuid-Holland.														1

				De conclusie dat niet graag samengewerkt wordt met de provincie op basis van het antwoord 'neutraal', heb ik niet zo bedoeld. Tegenover de voordelen (specifieke kennis en ervaring) staan soms nadelen (restrictief beleid).						1

				De ervaring in onze gemeente leert dat de houding van de Provincie regelmatig nogal star is.Dat is niet fijn samenwerken.		starre houding		1

				De provincie bestaat niet. Een directie waar ruimtelijke ordening onder valt  werkt anders dan een directie, waaronder water valt. Bovendien werken de verschillende directies niet goed samen!!		intern is er geen samenwerking												1

				De provincie is te vaak een hindermacht, die zeer bureaucratisch te werk gaat.		bureaucratisch				1

				de provincie maakt zich graag groter dan ze is, maar verder werken we gewoon professioneel samen.		maakt zich groter dan zij is				1

				De provincie vervult zijn rol veelal formalistisch en met weinig gevoel voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen.		weinig gevoel voor actuele ontwikkelingen		1

				De samenwerking is tot nu toe zeer bescheiden geweest. Om die reden kan ik de samenwerking niet goed beoordelen en kies ik voor "neutraal"												1

				Eigenlijk zou ik meer en beter willen samenwerken dan nu het geval is.		zou meer en beter willen samenwerken										1

				er is weinig sprake van samenwerken. de provincie legt op. er is weinig ruimte voor lokale wensen.		legt op / geen maatwerk				1

				Er is zelden contact (en dat vinden we wel best)						1

				Het is een generalisering, maar ik zeg het toch: te vaak is de provincie een partij die obstructie pleegt, zaken nodeloos ongewikkeld maakt en traag opereert. "Remmer in de vaste dienst".		provincie vertraagt		1

				Het is het wettelijk kader dat de samenwerking bepaalt		verplichte samenwerking		1

				Het zou GRAAG moeten zijn maar subsidies lijken 'met willekeur' verleend. De lobby is belangrijker dan de inhoud. Bureaucratie wurgend voor kunstenaars. Ontneemt je elke moed om nog initiatieven te nemen (maar dat zal ook wel de bedoeling zijn).		bureaucratisch								1

				Ik ben hierin neutraal. Ik heb weinig met de provincie te maken.				1

				Ik ervaar de provincie op meerdere terreinen als een hindermacht. Een club bij wie niet samenwerking of het belang van de provincie voorop staat maar haar eigen (machts)positie.		gericht op eigen machtspositie										1

				Ik geef aan dat ik hier "neutraal"in sta. De suggestie hierboven dat dat geinterpreteerd moet worden als "niet graag samenwerken met" klopt niet. Ik ben van mening dat elke bestuurslaag een eigen rol heeft. Dat is een gegeven. Derhalve sta ik hier neutraal in.				1

				Ik heb "neutraal" ingevuld, dus niet zoals hier nu boven staat: "U werkt niet graag samen met de provincie [...] Kunt u aangeven waarom dit zo is?". Derhalve geen antwoord op de vraag.						1

				Ik heb in mijn werk samenwerking met de provincie nodig. Er is maar één provincie, dus keuze heb ik niet. De contacten gaan vaak goed, verlopen soms traag, kosten soms veel energie om inhoudelijk tot overeenstemming te komen en zijn zelden inspirerend. Grosso modo is de relatie goed.						1

				Ik heb neutraal aangegeven. Dat is wat anders dan "niet graag samen werken met de provincie".				1

				ik zie de toegevoegde waarde niet of nauwelijks		geen toegevoegde waarde		1

				Inkoopbeleid en contractuele eisen overheid maken de markt steeds onaantrekkelijker		inkoopbeleid en contractuele eisen zijn negatief						1

				Is heel ander type organisatie.  Je hebt met ambtelijk apparaat te maken en met twee politieke colleges.Afspraken met medewerkers moeten politiek weer geaccordeerd worden en als politiek iets wil moet men daar ambtelijk ook voor ingericht zijn.						1

				Kennisniveau van ambtenaren is soms te beperkt om een echt inhoudelijke discussie te voeren.		gebrek aan kennis				1

				Komen moeilijk afspraken na.		afspraken niet nakomen												1

				moeizame relatie bestuur - ambtenaren												1

				neutraal												1

				Neutraal is niet - niet. Ik heb vanuit mijn functie weinig interactie met de provincie en zie de provincie ook niet in contacten naar ons als grote it speler in haar regio het geen mij verbaasd.						1

				Neutraal omdat er sprake is van beperkte samenwerking														1

				Neutraal, op sommige terreinen gaat het goed soms minder, te grote bemoeizucht provincie. Op RO terrein zou provincie zich toch meer gaan terugtrekken. Lokaal wat lokaal kan. Bemoeizucht is met gedetailleerde bepalingen over kantoren en detailhandel alleen maar toegenomen. We hebben kantorenprogrammering met stadsprovincie opgesteld, vervolgens gaat provincie het weer helemaal over doen, dat is niet efficiënt geeft ergernis.		bemoeizicht		1

				onduidelijke lijnen		onduidelijke lijnen				1

				prettige mensen, maar soms wel log en juridisch dominant en ambtelijke organisatie is politiek over sensitief		politiek										1

				Projectleiding N209 verliep prima en professioneel. Maar in andere contacten heb ik vaak niet het gevoel dat we dezelfde belangen nastreven en er dus geen sprake is van samen.		tegenstrijdige belangen		1

				Provincie 'zoekt (ambtelijk) werk'. Toegevoegde waarde van provincie is heel gering. PZH vertraagt eerder dan dat het bijdraagt aan oplossingen/versnellingen.		vertraagt / geen toegevoegde waarde		1

				Provincie heeft zich een veel te breed taakveld toegemeten en is bovendien niet betrouwbaar in het nakomen avn haar afspraken		onbetrouwbaar / te breed takenpakket				1

				provincie is niet altijd flexibel en meedenkend, het vasthouden aan het eigen standpunt staat integrale oplossingen in de weg. Het principe van samenwerken is dat je ook geeft en niet alleen je eigen zin doordrijft		niet meedenken										1

				Provincie lijkt bestuurlijk in onmin te (willen) leven met grote steden. Ambtelijk verloopt samenwerking steeds beter, maar hangt de bestuurlijke onenigheid als zwaard van Damocles boven ons hoofd. Daarnaast kan de provincie ook meer uitstralen dat steden als Rotterdam en Den Haag ook in de provincie liggen en wat minder met de rug naar die steden toe staan en bijdragen leveren (beleidsmatig en financieel) aan zaken die in deze steden spelen		bestuurijke onenigheid / meer toenadering zoeken met Rotterdam en Den Haag										1

				Recente ervaring met financieel toezicht op de begroting. Eerder beleid wordt opeens ter discussie gesteld. Veranderen op het laatste moment de spelregels waardoor politieke onrust wordt veroorzaakt.		veranderen op laatste moment de spelregels		1

				Samenwerking op zich goed. Maar inhoudelijke kwaliteit en te ontwikkelen tempo lager dan gehoopt.		inhoudelijk kwaliteit mager / traag								1

				Soms loopt de samenwerking goed en soms moeilijk doordat processen te lang duren en PZH onvoldoende duidelijk communiceert wat ze wel maar vooral ook niet doet of wil		processen duren te lang / slechte communicatie												1

				Te grote bemoeienis		bemoeienis										1

				te weinig deskundigheid		weinig deskundig										1

				U stelt dat neutraal gelijk staat aan 'niet graag'.Ik heb geen specifieke afkeer of voorkeur voor Zuid-Holland, maar uw conclusie bij deze vraag brengt me niet dichter bij 'graag'.												1

				Uw vraag is verkeerd: U stelt dat ik niet graag samenw erk met de provincie. Ik heb echter als antwoord aangegeven "neutraal" dat is wat anders				1

				vrij traag in besluitvorming en geen betrouwbaarheid op langere termijn		traag / niet betrouwbaar										1





Toelichting rep verandering



				Slechter												Gelijk												Beter

				Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *												Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *												Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *

				Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:		Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:		Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

		Afhankelijk van personen. Soms gaat het goed soms niet.														0		0		1		0		0		0

		beleidsmatig op erfgoedvlak vernieuwend																																		1

		Beter, omdat we meer met de Provincie ZH te maken hebben																										0		0		1		0		0		0

		De afgelopen jaren is het contact op dezelfde manier verlopen. Enige minpunt daarbij is is dat er regelmatig wisseling van contactpersonen is geweest. Dat heeft echter geen invloed op het contact gehad.														1		0		0		0		0		0

		De mate van samenwerking met de provincie is erg afhankelijk met de persoon waarmee samengewerkt wordt. Zoals gezegd: mij valt op dat indien we samenwerken met verantwoordelijke beleidsmedewerkers er sprake is van een positieve en betrokken samenwerking. dat was 10 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo.														0		0		1		0		0		0

		de nieuwe CdK lijkt meer op samenwerking gericht dan de vorige.																												1

		De provincie heft kansen laten liggen. Daar is haar imago niet beter van geworden.		1		0		0		0		0		0

		De provincie treedt zichtbaar duidelijker op en neemt zichtbar meer initiatieven.																																1

		De relatie is altijd goed geweest, eigenlijk alleen maar constructief, afgezien dan van bureaucratische fenomenen als genoemd bij de vorige vraag. Maar dat komt op den duur ook wel weer goed.														0		1		0		0		0		0

		De samenwerking met de Provincie is de afgelopen jaren geintensiveerd, mede door de oprichting van het Programmabureau Warmte Koude																												1

		Desgevraagd komt er een goede samenwerking op gang, maar het is veel op initiatief van de gemeenten																																		1

		discontinuiteit in behandeling van dossiers, geen respect voor gelopen trajecten met gemeente en achterliggende stakeholders (onbetrouwbaarder geworden)		0		0		0		0		1		0

		discussie MRDHherstructurering kantoorgebouwen		1		0		0		0		0		0

		door meer frequent contact kom je achter de waarde en de bijdrgae aan de Nederlandse samneleving van de Provincie (maar dat is duidelijk te weinig breed bekend)																												1

		door politieke onzekerheden bij de gemeenten dient er een daadkrachtige partij boven te staan anders komt er niets van de grond.																																		1

		een beoordeling doe je vanuit je eigen perceptie. Die perceptie kan natuurlijk gekleurd of zelf fout zijn.de samenwerking met de provincie is er een gebleken zoals je die ervaart met andere bedrijven.organisaties , van bv overheden en semi overheden konden voorheen minder betrouwbaar zijn wat inhoud dat door politieke veranderingen afspraken werden gewijzigd.de provincie is een moderne organisatie die ieder toets van kritiek kan doorstaan, goed georganiseerd  en met zeer goede en gemotiveerde  medewerkers																										0		0		1		0		0		0

		Een en ander hangt niet alleen van GS en PS af maar ook van de individuele bestuurder. Daar zijn nog verbeteringsmogelijkheden. Bv. bij een pro-actieve rol/faciliterende rol bij de overdracht of uitwisseling van assets in de watersector.														0		0		0		0		1		0

		Een klein beetje beter, nogmaals.. de projectleiding N209 heeft mij recent verrast																										1		0		0		0		0		0

		Er is sprake van grote betrokkenheid met mijn directe partners bij de provincie. Er is ook ruimte voor innovartieve aanpakken oa oa Explore Lab. Er is veel ruimte voor dialoog, zonder vooringenomenheid																										0		0		0		0		1		0

		Er is vooral bezuingid en weinig tot niet geinvesteerd. Inmiddels is duidelijk dat van de 100 miljoen voor groen er een onderuitputting dreigt waar alsnog allerlei projecten voor moeten worden aangeleverd. Het beeld bestaat dat PZH geen volledig overzicht heeft en dat vooral de angst regeert		0		0		0		0		0		1

		Er was vroeger al niet veel ruimte voor de marktsector, dat is nu nog zo.Wel zijn er meer congressen/bijeenkomsten gekomen die het beleid omringen.														0		0		0		0		1		0

		ER wordt  in toenemende contact gezocht  met organisaties en partijen .ER worden symposia en workshops georganiseerd waar je je inbreng kan doen Verleden jaar een middag  georganiseerd  over de herinrichting van bedrijventerreinen																										0		1		0		0		0		0

		even slecht, zie hiervoor														0		0		0		0		1		0

		Handhaving van grondwaterwet is overgebracht naar Hoogheemraadschap. Provincie Zuid-Holland is weinig slagvaardig in verplichtingen opleggen bij Gemeenten voor realisatie wind op land.		0		1		0		0		0		0

		Heb pas sinds korte tijd ervaring met provincie (1 jaar).																										0		0		0		1		0		0

		hebben altijd al goede ervaringen gehad														0		0		1		0		0		0

		Het beleid t.a.v. projecten, subsidies en natuur is naar onze mening erg verslechterd. Maar dat komt door politieke beslissingen, vaak van het Rijk. Dat mag je niet afzetten tegen de reputatie van de provincie. Die is o.i. niet veranderd.														0		0		0		1		0		0

		het bestuurlijk contact is op onderdelen sterk verbeterd, constructiever geworden.																										1		0		0		0		0		0

		Het blijft een organisatie met te weinig mensen op het gebied van water om hun taken voldoende uit te voeren (Bijvoorbeeld vergeleken met de provincie Utrecht).														0		1		0		0		0		0

		het is altijd al zo en er treedt geen verbetering op		0		1		0		0		0		0

		het was al goed, maar is niet beter of slechter geworden.														0		0		0		0		1		0

		Ik ben sinds ruim een jaar betrokken bij de Rijnlandse Molenstichting; kan dus nog geen trends over de langere termijn weergeven														0		0		0		0		1		0

		Ik signaleer een consistente lijn. Het aantreden van een nieuwe CdK leidde tot een andere bestuursstijl, maar de effecten daarvan zijn in dit korte tijdsbeslag nog niet eenduidig te bepalen.														0		1		0		0		0		0

		Ik vond dat de provincie een vrij marginale maar wel kortzichtige visie had op de uitbreidingsplannen van de gemeente.		0		1		0		0		0		0

		ik zie wel wat meer de toenadering maar vind dat er nog teveel naar Den Haag toegekomen moet worden terwijl je het ook kan omkeren.																										0		1		0		0		0		0

		Ik zou beter ingevuld hebben, maar heb toch wel een kater van de laatste activiteiten met Duurzame landbouw met duurzaam landschap														0		0		0		0		1		0

		In de diverse projecten die we doen met de provincie verloopt de samenwerking over het algemeen uitstekend.														0		0		1		0		0		0

		In eerste instantie liep de reputatie van de provincie Zuid-Holland bij mij schade op omdat men cultuur niet langer als een kerntaak beschouwde en wilde afbouwen naar nul. Uiteindelijk zijn er goede afspraken gemaakt en nagekomen over afslanking en fasering dat vind ik dan weer klasse.														0		0		0		1		0		0

		in gebiedsontwikkeling, in regionale samenwerking.																										1		0		0		0		0		0

		In het verleden was de provincie een organisatie meer op afstand. De laatste jaren is zichtbaar dat de provincie zich wil richten op maatschappelijk relevante thema's en hiervoor de samenwerking zoekt met gemeenten en private partijen.																										0		0		0		0		1		0

		Je praat met elkaar en het kost enorm veel tijd en energie maar je komt niets verder - hoeveel nieuwe mensen ze er ook steeds op zetten, een project zonder draagvlak zal dat nooit krijgen. Wellicht ben ik gefocussed om mijn achtertuin en doen ze in en op andere gebieden wel goede dingen, maar dat zie ik nog weinig terug. Zelfs adviezen van de PAL (Provinciale Adviescommissie Leefomgecvingskwaliteit)  worden vaak niet aangenomen of naast zich neergelegd omdat men gewoon eigenwijs is. Of bang is daarmee in de iegen organisatuie te snijden en hun baantje kwijt te raken.		0		0		0		0		1		0

		Komt niet binnen in de grote seden. Verliest het van metropool en vervoersautoriteit. Richt zich daardoor met ambtelijke en bestuurlijke overdaad op landelijke gebied. Maar maakt daar weinig klaar (deltaprogramma). Bestuurlijke drukte.Wegentaak wel belangrijk en redelijk goed op orde.Is geen krachtige speler in herindelingen; gemiste kans.		1		0		0		0		0		0

		kwestie van gevoel. Andere aansturing provincie door commissaris en secretaris																										1		0		0		0		0		0

		Lastig binnen 10 minutenNetwerk Kissz, warmte, geothermie, erfgoedpanden.PALrapport groene innnovatie														0		0		0		0		1		0

		Mede onder leiding van de nieuwe Commissaris van de Koning zien we een hernieuwde interesse voor het onderhouden, opbouwen en verder uitbouwen van de goede banden met de diverse partners en stakeholders. Ook het benadrukken van de onderlinge samenwerking van twee van de grote vier Nederlandse gemeenten en de onderlinge samenwerking van alle andere zgn. 100.000+ gemeenten bineen de Provincie Zuid-Holland zien we als een verbetering van de samenwerking, immers niemand kan het in deze tijd alleen. Alle partijen hebben elkaar nodig en moeten elkaar versterken. De Provincie geeft hiervoor het goede voorbeeld.																										0		0		0		0		0		1

		Meer gericht op samenwerken en concreter geworden																										0		0		0		1		0		0

		Merkbare inzet voor interactie in processen.																										0		1		0		0		0		0

		Met het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee laat de provincie zien dat zij met raad en daad op een positieve wijze bijdraagt aan de gebiedsontwikkeling																										0		0		0		0		1		0

		Met name de samenwerking is eter geworden																										0		0		0		0		1		0

		Met verschillende bestuurders samengewerkt en de positieve punten kwamen eigenlijk steeds wel naar voren														0		0		0		0		1		0

		Na jarenlange samenwerking kom je dezelfde ambtenaren weer eens tegen op een geheel ander project. Je weet dan al wat je aan elkaar hebt en dat werkt  meestal positief. Die ervaring heb ik niet met steeds weer een ander adviesbureaus. Mijn oordeel van het beter worden van de Provincie is dan ook meer een kwestie van langere samenwerking.																										0		1		0		0		0		0

		Nee. Het beeld van de provincie is de afgelopen jaren niet verbeterd.														0		1		0		0		0		0

		Nieuwe CdK gaat heel anders met partijen om dan voorganger.																										0		1		0		0		0		0

		ontwikkelingen in waterdriehoek en de inbreng in NP De Biesbosch																										0		0		0		0		1		0

		Op het gebied van beleid is de rol van de provincie onduidelijker geworden.		0		1		0		0		0		0

		Op het gebied van toezicht financiën en op het gebied van gemeentelijke herindeling														0		0		0		0		1		0

		Op het vlak van begrotingstoezicht zie ik geen wijziging: erg er bovenop, zich een grotere rol toe-eigenend dan noodzakelijk, met een houding alsof ze toezicht houdt op een partij die het minder goed voorheeft dan zijzelf.														1		0		0		0		0		0

		Plaform  Biobased  Delta is op basis van gesprekken met onze stichting mede geinitieerd.																										0		0		0		0		1		0

		Professionaliteit is toegenomen.																										0		0		1		0		0		0

		Provincie is nog onzichtbaarder gewoirden dan ze al was		0		1		0		0		0		0

		Provincie staat open voor signalen uit de samenleving. De Provincie biedt voldoende gelegenheid de samenleving te betrekken bij de kerntaken van de provincie.  De provincie manifesteert zich meer dan voorheen als partner.																										0		0		1		0		0		0

		Samenwerking in de reconstructie van de VoorwegPeriodieke afstemming over het programma wegonderhoudSamenwerking op het gebied van verkeersveiligheid																										0		0		0		0		1		0

		Sinds dit jaar in deze regio werkzaam.																										0		1		0		0		0		0

		sinds kort zijn wij leverancier dus daarvoor geen beeld van PZH																										0		0		1		0		0		0

		Tijd strijkt voort, geen zichtbare verbetering of innovatie, business ontwikkeling of anderzins		0		1		0		0		0		0

		Uitschieters positief en uitschieters negatief. Gemiddeld gelijk gebleven. In vergelijking met andere provincies is opvallend dat er veel wordt gezegd en geschreven maar dat er concreet selcht wordt doorgepakt.														0		1		0		0		0		0

		Vanaf 2012 tot medio 2013 bestond onduidelijkheid over positie Provincie of beter: er leek duidelijkheid te bestaan over positie maar deze bleek in voorjaar 2013 heel anders. Dit had voor een belangrijk deel te maken met toewijzen van vreemde beleidsambtenaren van een ander beleidsveld die geen enkele feeling hadden c.q. lieten blijken met het onderwerp.  Vanaf najaar 2014 begon een duidelijke en positieve lijn zich af te tekenen. Er konden heldere eenduidige afspraken worden gemaakt. Dit hing ook samen met wijziging van contactpersoon voor het dossier en bij provincie een wijziging in inzicht.																										0		0		0		0		1		0

		verbetert wel heel lichtjes														0		0		0		0		1		0

		Verduurzaming busvloot.																										0		0		1		0		0		0

		Vooral dus op het bestuurlijke lef en koers.		0		0		0		0		1		0

		vroeger minder aandacht voor  meedenken, meedoen en gelijkwaardigheid																										0		0		0		1		0		0

		Wat wordt er gedaan na het vaststellen van de VRM?Wat wordt er gedaan mbt de Wateragenda Zuid-Holland, samen met de waterschappen opgesteld en loopt ten einde.Samenwerking binnen de provincie tussen RO en Water komt niet van de grond.		0		0		0		0		0		1

		Wij doen in toenemende mate projecten op diverse vlakken met de provincie; de samenwerking wordt beter omdat je een band opbouwt en wederzijds naar verbetering zoekt.van fouten leer je, die maak je niet nog eens is het devies. Dit merken wij in trajectstudies die over het algemeen zeer goed verlopen, in oeverbeschermingsprojecten waaraan gezamenlijk gewerkt wordt om de problematieken op dit gebied met waterschap en aannemers te slechten. Procesmanagement met gemeenten zoals in HOV-studie Leiden Katwijk Noordwijk verloopt naar wederzijdse tevredenheid. Erg fijn.																										0		0		1		0		0		0

		Wij staan hier neutraal in.														0		0		0		0		1		0

		wij zien niet veel verschil.														0		0		0		0		1		0

		zie weinig verandering door de jaren														0		0		0		0		1		0

		Zoekt het contact met de medeoverheden zichtbaar meer op																										0		0		0		0		0		1







Toelichtingen Verb - Prest

		Toelichting verbinden * Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? Crosstabulation

		Count

						Verbinden - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?										Total

						helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal

		Toelichting verbinden				1		3		19		25		4		52

				Afhankelijk per dossier. Meestal geen echte verbinding.		0		0		1		0		0		1

				afstandelijk		0		1		0		0		0		1

				Als burger heb je er niets aan en speelt de provincie geen rol meer. Geen factor meer om rekening mee te houden, dus ook geen verbinder..		0		1		0		0		0		1

				Als gemeenten het niet eens worden bepaald de provincie. Helaas dus veelal vanuit negatieve energie en niet vanuit overtuiging van gemeenten		0		0		0		1		0		1

				ambtelijk is er geen pro actieve inzet van de provincie gezien		0		1		0		0		0		1

				Bij de totstandkoming van belangrijke beleidsdocumenten ( bv. visie ruimte en mobiliteit) betrekt de provincie in een vroeg stadium het maatschappelijk veld d.m.v. proactieve meedenksessies		0		0		0		1		0		1

				Bij mijn vorige antwoord al aangegeven		0		0		0		0		1		1

				Bijeenkomst bijgewoord bij Innovatiecentrum in Zoetermeer, waarbij aanwezig veel stakeholders uit alle gemeenten in ZH.  goed voorbeeld van verbinden.		0		0		0		0		1		1

				brengt partijen bij elkaar		0		0		0		1		0		1

				Cultuurverandering is ingezet, maar vraagt ook binnen de eigenorganisatie om een omslag.		0		0		1		0		0		1

				dat is duidelijk terug te vinden in het beleid dat zij voeren		0		0		0		1		0		1

				Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Wellicht is het apparaat daar te groot voor. Een term als verbinden vind ik ook vrij breed op te vatten en moeilijk meetbaar.		0		0		1		0		0		1

				de actuele situatie laat zien dat de provincie er redelijk in slaagt de tuinbouw te ondersteunen		0		0		0		1		0		1

				De balwordt teruggespeeld. Er wordt een norm gesteld zonder de vraag of deze norm wel valide is.		0		0		1		0		0		1

				De gemeentelijke verbonden partijen kunnen niet zonder de provincie. De provincie slaagt in haar voornemen die verbondenheid tot stand te brengen		0		0		0		1		0		1

				De intentie is er, maar meestal wordt er wel naar partijen geluisterd, maar daarna valt het stil om vaak onduidelijke redenen.		0		0		1		0		0		1

				De Provincie biedt een platform aan de verschillende bedrijven die elkaar anders lastig zouden vinden.		0		0		0		1		0		1

				De provincie heeft een actieve rol gespeeld in de Green Deal Duurzame Warmte Koude die een veelheid van partijen bij elkaar brengt. Door de oprichting van het programmabureau is deze functie verder versterkt.		0		0		0		1		0		1

				de provincie heeft geen gevoel voor wat er in het gebied leeft. slaat daardoor de plank mis, en wil ook niet luisteren naar lagere overheden die dat wel doen (dichter bij de burger staan)		1		0		0		0		0		1

				De Provincie heeft wel de formele ruimte, maar is bijvoorbeeld bij herindelingen volgend en niet ondersteunend, leidend		0		0		1		0		0		1

				De provincie is er voor gemeenten en waterschappen, voor burgers en bedrijven, in verschillende rollen als toezichthouder, probleemoplosser, maar ook pro-actief in de planning, economie, bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid, vergrijzing en integratie.		0		0		0		1		0		1

				De provincie is onvoldoende gericht op participatie.		0		0		1		0		0		1

				de provincie legt op en overlegt niet op een manier waardaar er samenwerking ontstaat		0		1		0		0		0		1

				De provincie steekt duidelijk energie in het aan tafel en in processen betrekken van diverse belanghebbenden. Dat is een manier van proberen te verbinden.		0		0		0		1		0		1

				de provincie stuurt op het in regionaal verband samenwerken		0		0		0		1		0		1

				De provincie werkt aan netwerken en die komen in een aantal gevallen goed bij elkaar (bijvoorbeeld warmtenet). De burger is nog vaak niet zichtbaar.		0		0		0		1		0		1

				De Provincie Zuid-Holland gaat haar verantwoordelijkheden op haar wettelijke werkgebieden niet uit de weg. Onder andere zien we, dat aan het preventieve toezicht, dat de provincie uitoefent over de onder haar vallende gemeenten. Weliswaar zien we, dat er in deze crisisjaren veel op de Provincie afkomt, maasr ook dat er op dit gebied nog wel meer en ook nog wel wat beter kan worden gepresteerd.		0		0		0		1		0		1

				De samenwerking zou in ZH nog beter kunnen, prov kan daar pro actieve rol spelen.		0		0		1		0		0		1

				De tol van verbinden wordt voor het TOP project in de uitvoering  uitgevoerd door STR maar de provincie biedt hiertoe wel het kader en stimuleert partijen om hierin mee te gaan.		0		0		0		1		0		1

				denken niet altijd aan andere eigenaren		0		0		0		1		0		1

				doet wel pogingen maar slaagt maar matig		0		0		0		1		0		1

				Door hun goede reputatie wordt de Provincie geaccepteerd als verbindende partij. Deze acceptatie en het eerlijk beheren van de zak geld lukt dat verbinden m.i. behoorlijk.		0		0		0		1		0		1

				Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met regionale bedrijfsleven en - overheden		0		0		0		1		0		1

				een beetje, laat veel over aan partijen zelf, geeft wel richting maar zet bij vastlopen van processen neit echt door.		0		0		1		0		0		1

				emphatisch vermogen helpt,mag wat meer		0		0		0		1		0		1

				Er worden wel de nodige pogingen gedaan, maar om werkelijk tot resultaat te komen zou de provincie zo'n proces langer vol moeten houden.		0		0		1		0		0		1

				Er wordt op allerlei manieren getracht om mensen om de tafel te krijgen maar door de autoritaire en ambtelijke houding slaagt m,en daar heel moeilijk in		0		1		0		0		0		1

				Er zijn in de provincie Zuid Holland te veel initiatieven die mede gefinancieerd wordt door de PZH en met dezelfde doelstellingen.		0		0		1		0		0		1

				Er zou wat mij betreft meer structureel overleg mogen zijn		0		0		1		0		0		1

				geode initiatieven tot samwenwerking met andere overheden en met stakeholders in de zog gouden driehoek: overhead, kennisinstellingen bedrijfsleven		0		0		0		1		0		1

				Goed netwerk		0		0		0		1		0		1

				goede samenwerking met SOHW en H-WodKa		0		0		0		1		0		1

				Heeft regio's bij elkaar gebracht		0		0		0		1		0		1

				het belang van de eigen positie zit daar vaak in de weg.		0		1		0		0		0		1

				Het proces gaat te vaak uit van formele uitgangspunten. Dit is soms belemmerend, omdat met name private partijen dit als betuttelend ervaren. Een verbetering kan zijn door de doelstelling te formuleren en op basis daarvan te kijken hoe dit gezamenlijk bereikt kan worden.		0		0		1		0		0		1

				Ik heb niet de indruk dat de provincie een verbindende factor is. Men spreekt het wel uit maar de praktijk is weerbarstiger.		0		0		1		0		0		1

				ik merk er weinig van		0		0		1		0		0		1

				ik wordt alleen uitgenodigd voor statenontmoeting rest horen we ook niets van de provincie.		0		0		1		0		0		1

				Ik zie de provincie veelal opereren vanuit de eigen positie en de eigen standpunten en niet op pad om partijen samen te brengen door creatieve tussenoplossingen te presenteren.		0		0		1		0		0		1

				ik zie ze nooit. als ik bij een netwerkbijeenkomst kom zegt de gedeputeerde: 'dat je de moeite hebt genomen om af te dalen naar het niveau van de provincie'.		1		0		0		0		0		1

				In de OV-wereld is de verbinding laag. Het is heel moeilijk om partijen bij elkaar te brengen. Ieder werkt een beetje voor zich.		0		0		1		0		0		1

				In de samenwerking met de provincie ervaar ik niet dat de provincie bruggen slaat en partijen of mensen verbindt.		0		1		0		0		0		1

				In een discussie over de vestiging van een belangrijk bedrijf in onze gemeente liep de besluitvorming in de provincie mis. Ik heb geen rol gezien van de provincie om te proberen partijen daarin bij elkaar te brengen.		1		0		0		0		0		1

				In ons herindelingsproces verwijderden partijen zich meer dan dat ze verbonden werden.		0		1		0		0		0		1

				Intentie tot verbinden altijd aanwezig, uitvoering in de praktijk verloopt vaak moeizaam.		0		0		0		1		0		1

				is er snel in geslaagd het initiatief naar zich toe te trekken		0		0		0		0		1		1

				is meer controleur dan verbinder. Van die laatste rol zien we echt te weinig.		0		1		0		0		0		1

				kennis van lokale processen/belangen niet altijd waarneembaar		0		0		1		0		0		1

				Lijkt me na de eerdere opmerkingen geen noodzaak voor om dit hier nog eens toe te lichten.		1		0		0		0		0		1

				met uitzondering van het project N209		0		1		0		0		0		1

				Mijn gemeente is voor de Provincie Zuid-Holland een uithoek. Ik geloof niet dat de provincie zich echt interesseert voor mijn gemeente. Ik zie in ieder geval niet zoiets als een gezamenlijk belang.		0		0		1		0		0		1

				Moeilijk om bijvoorbeeld bedrijfsleven om tafel te krijgen over arbeidsmarktbeleid		0		0		0		1		0		1

				moeilijk zicht op te krijgengata het goed, is het vanzelfsprekendgaat het slecht, is het zichtbaar		0		0		1		0		0		1

				nee, voor mij wat onzichtbaar		0		0		1		0		0		1

				Niet zichtbaar behoudens een enkel event, geen structuur, geen agenda terwijl Rotterdam en Den Haag hier echt prima mogelijkheden voor bieden		1		0		0		0		0		1

				Nog niet veel voorbeelden van gezien; men blokkeert eerder.		1		0		0		0		0		1

				omdat het verbinden is gelukt en nog steeds voortduurtprima werk		0		0		0		0		1		1

				Op belangrijke dossiers van infrastructurele aard en in relatie tot de MRDH lukt het verbinden niet erg goed. Hierbij kunnen we ons overigens ook afvragen in hoeverre het reel is om te veronderstellen dat het iemand lukt om te verbinden in grote infrastructurele projecten als een tramlijn dan wel een industrieterrein.		0		0		1		0		0		1

				provincie doet zijn best maar is zoekend naar hun  meerwaarde		0		0		1		0		0		1

				provincie is te veel op afstand.		0		1		0		0		0		1

				Provincie is vrij onzichtbaar op de diverse beleidsterreinen		0		1		0		0		0		1

				Provincie probeert partijen bij elkaar te brengen met de Statenontmoeting		0		0		0		1		0		1

				Provincie slaagt er niet in partijen te verbinden		1		0		0		0		0		1

				PZH wil wel verbinden maar slaagt daar in de praktijk zelden in. Voorbeelden zijn de diecussie over het Buitenland van Rhoon en de realisatie van de EHS. de erfgoedtafels zijn wel een goed voorbeeld.		0		1		0		0		0		1

				Recentelijk heeft de Provincie onder aanvoering van Arend Bosma partijen bij elkaar gebracht om over de energie-uitwisseling tussen de Rotterdamse haven en de Westlandse tuinbouw te praten.  Dit was erg positief.		0		0		0		1		0		1

				Staat meestal boven de partijen zoals gemeente, waterschappen en belangenorganisaties en neemt dan de rol van leidende verbinder.		0		0		0		1		0		1

				staat voldoende open voor belangen van derden		0		0		0		1		0		1

				Te afstandelijk		0		1		0		0		0		1

				te vaak onduidelijke rol voor provincie zelf maakt het lastig om te verbinden		0		0		1		0		0		1

				Te weinig inlevingsvermogen over lokale zaken		0		1		0		0		0		1

				Te weinig pro activiteit van de provincie		0		0		1		0		0		1

				Tja, enige tijd geleden wilde GS ineens geen intentieverklaringen meer tekenen; verder moet de provincie ook positie bepalen in decentralisatie-discussies, partijen verbinden kan dan ook worden gezien als wie neemt mijn probleem over? Partijen verbinden kan je ook zien als 'mediator' of katalisator zijn: om een gezamenlijk belang verder te krijgen, ik heb de indruk dat dat sinds enkele jaren niet meer gebeurt		0		0		1		0		0		1

				Treedt op als bruggenbouwer		0		0		0		1		0		1

				Tussen de provincie en deze gemeente zie ik geen verbindingswerk. Wel enigzins naar het niveau van de Hoeksche Waard.		0		1		0		0		0		1

				Vanuit het management van projecten wordt hier inderdaad zwaar op ingezet; belangen van betrokken stakeholders zijn nog wel eens heel andere dan die van de provincie. Hieraan ruimte geven kan sterker.		0		0		0		1		0		1

				Vanuit I&M wordt een klimaat gegreëërd waarbij samenwerking met andere partijen, zeker binnen de OV sector, ernstig wordt bemoeilijkt.		0		0		1		0		0		1

				Verbinden is in mijn ogen meer dan partijen dwingend opleggen hoe zij moeten handelen. Het creëren van draagvlak voor provinciaal beleid gaat verder dan het houden van een inspraakprocedure.		0		1		0		0		0		1

				Verbinden kan nooit een doel op zich zijn. Inhoudelijke doelen moeten leidend zijn, en verbinden is een middel. Middel lijkt niet doel geworden te zijn.		0		0		1		0		0		1

				verbinden vergt meer samenwerking en niet toetsen en beoordelen; vraagt om continuiteit: afspraak = afspraak		0		1		0		0		0		1

				Verbinden wordt teveel opgelegd. Worden wel initiatieven genomen relevante partijen met elaakr in contact te brengen.		0		0		1		0		0		1

				Voorzittersrol van gedeputeerde in verschillende stuurgroepen		0		0		0		1		0		1

				Weinig zichtbaar / aanwezig in provincie		0		0		1		0		0		1

				Wel - maar binnen de kaders die er zijn in inkoopland is dit niet altijd makkelijk.		0		0		1		0		0		1

				Wel bij bijvoorbeeld de totstandkomen van de gebiedsvisie van het Gebiedsplatform AW. Maar als dat achter de rug is merk je toch dat de pzh wat verder afstaat van het gebied en alleen communiceert via het regiobureau, ontwerptafels, enz		0		0		1		0		0		1

				wordt veel tijd gestopt in procesmanagement		0		0		0		1		0		1

				Ze stelt zich proactief op in de betreffende dossiers		0		0		0		1		0		1

				ze werkt eerder scheidend dan verbindend		0		1		0		0		0		1

				Ze zeggen het wel, maar ze beleven het niet, ze ademen het niet. Het zit niet in hun genen.		0		1		0		0		0		1

				Ze zijn een onmisbare schakel in het bestuurlijk proces,Hier slaagt de provincie erin een duidelijke lijn uit te zetten		0		0		0		1		0		1

				zie eerder antwoorden		0		1		0		0		0		1

				Zie eerder de gezamenlijke onderwerpen.		0		0		0		1		0		1

				Zie mijn opmerkingen bij de vorige vraag		0		0		0		1		0		1

				Zo lang de provincie zich afstandelijk gedraagt zal zij geen bindende rol spelen.		0		1		0		0		0		1

				Zoals gezegd; zodra we te maken hebben met de verantwoordelijke mensen binnen de provincie is er sprake van positieve ervaringen.		0		0		0		1		0		1

				zoekt naar oplossingen met alle partijen, dat vereist verbinden		0		0		0		1		0		1

		Total				8		25		52		64		8		157



		Toelichting goed presteren * Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ? Crosstabulation

		Count

						Presteren - In hoeverre vindt u dat de provincie daarin slaagt ?										Total

						helemaal niet		vrijwel niet		een beetje		behoorlijk		helemaal

		Toelichting goed presteren				1		3		22		30		2		58

				Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk oordelen, maar op bancair gebied, d.w.z. beleggingen, garantievertrekking en kredietverlening door de Provincie Zuid-Holland zelf, maar door de onder haar vallende gemeenten, zijn nog wel wat stappen te maken. Waar de bank zelf deze verdere professionalisering de afgelopen 10-15 jaar heeft gezet, zien we dat de Nederlandse provincies en gemeenten hierop nog enige afstand hebben in te halen. De economische crisis heeft alle betrokken partijen en stakeholders hiervan nog weer extra bewust gemaakt. Het is aan de bestuurlijke/politieke top om de ambtelijke top en alle medewerkers hier verder in voor te gaan.		0		0		0		1		0		1

				Afspraken worden nagekomen.		0		0		0		0		1		1

				Afwezigheid ivm duidelijke koers standpunten, bestuurlijk lef en het hebben van opvattingen.		0		0		1		0		0		1

				alleen bezig met hun positie ipv van de ontwikkeling van hun provincie		1		0		0		0		0		1

				Als doelen niet helder zijn geformuleerd, en ook onhelder of provincie goed presteert.		0		0		1		0		0		1

				als je kijken naar maatschappelijke kosten/baten zou de provincie meer kunnen betekenen voor gebieden, men kiest niet voor de potenties, maar voor zekerheid. Als je niet durft te falen, haal je nooit successen.		0		1		0		0		0		1

				Behoorlijk goed wat men met de beperkte middelen probeert te bereiken		0		0		0		1		0		1

				beleidsmatige aspecten die door bedrijven niet kunnen worden opgelost (same level-playing-field) worden door de Provincie opgepakt maar dat gaat langzaam		0		0		1		0		0		1

				beter een aantal grote zichtbare  doelen te bereiken dan stapels kleine onzichtbare		0		0		0		0		1		1

				Dat moet nog blijken		0		0		0		1		0		1

				De kwaliteit is erg belangrijk - maar ook weer onderhevig aan de politieke context.		0		0		0		1		0		1

				De prestaties van de provincie zijn zichtbaar, zie bijv. de schoonmaak en verbetering van de Hoillandsche IJssel		0		0		0		1		0		1

				de prestaties zijn voor mij niet zichtbaar		0		1		0		0		0		1

				De provincie is in belangrijke mate in staat uitvoering te geven aan het coalitie programma		0		0		0		1		0		1

				De provincie is op meerdere terreinen te dominant aanwezig. Zou een stap terug moeten doen en op hoofdlijnen moeten besturen. De provincie treedt te veel in de autonomie van de gemeenten.		0		0		1		0		0		1

				De provincie opereert doorgaans betrouwbaar, met heldere standpunten, alleen soms wat traag. Flexibiliteit is niet de sterkste asset.		0		0		0		1		0		1

				De provincie slaagt er niet altijd in haar rol duidelijk te maken, maar heeft wel impacht op wat er gebeurt		0		0		1		0		0		1

				De provincie slaagt erin ontwikkelingen mogelijk te maken, maar er zijn dossiers waar nog extra inzet op gewenst is, zoals elektrisch vervoer en windontwikkeling.		0		0		1		0		0		1

				de provincie stelt kaderstellende documenten vast en neemt b.v. op infrastructuur besluiten.		0		0		0		1		0		1

				De provincie werkt degelijk en consequent.		0		0		0		1		0		1

				De provincie zet zich niet echt in voor mijn gemeente. De provincie brengt niet echt over het voetlicht wat ze voor ons kan betekenen.		0		0		1		0		0		1

				door haar activiteiten op provinciaal niveau als internationaal profiteert de tuinbouw van pro-actief beleid van de Provincie		0		0		0		1		0		1

				Door versnippering is uitvoer niet efficient. Er is te veel overleg nodig!		0		0		1		0		0		1

				Duidelijke realistische doelen, voortgaande monitoring, lerende en presterende organisatie en processen. Transparant, best practices, democratisch bestuurd en gecontroleerd.		0		0		0		1		0		1

				Economisch presteren		0		0		0		1		0		1

				Een aantal lang lopende en slepende dossiers waarin over de jaren veel ambtelijke en bestuurlijke tijd is gestoken raken maar niet van tafel		0		0		1		0		0		1

				Een beetje aangezien de provincie gezien vanuit oude paradigma's goed functioneert. Echter ook de provincie moet de slag maken waar gemeenten mee bezig zijn in relatie tot participatie en dergelijke.		0		0		1		0		0		1

				Een eenmaal ingezet beleidsdoel wordt structureel ondersteund hetgeen tot een goede prestatie leidt		0		0		0		1		0		1

				Een kleinigheid, maar toch: ik heb meerdere bezoeken van de CdK aan onze gemeente meegemaakt. Telkens werden er afspraken gemaakt om zaken aan te pakken e.d., nooit kwam er een vervolg op.		0		0		1		0		0		1

				Er is bij dit project al 40 miljoen uitgegeven (van de oorspronkelijke 120) zonder enig resultaat en dat benoem ik als slecht presteren.		1		0		0		0		0		1

				er komen ook zaken daadwerkelijk van de grond		0		0		0		1		0		1

				er worden resultaten gehaald		0		0		0		1		0		1

				er worden wel zaken op staat gezet		0		0		0		1		0		1

				genda-zettend: is sterk.		0		0		0		1		0		1

				goed presteren; hiermee moeten eerst de criteria van goed presenteren worden bepaaldin onze samenwerking lukt dit presteren zeer goed		0		0		0		0		1		1

				Heb ik maar beperkt zicht op		0		0		0		1		0		1

				hebben veel denkkracht en zijn bereid dat ook in te zetten om tot goede resultaten te komen		0		0		0		0		1		1

				Het beleid levert te weinig concreets op		0		1		0		0		0		1

				Het opstellen van de Visie op Ruimte en Milieu laat zien dat ze zelf de boot missen, door hier Water niet integraal aan te koppelen.		0		1		0		0		0		1

				Idem.		0		1		0		0		0		1

				Ik denk dat de provincie meer en meer resultaten moet boeken door niet alleen te verbinden maar ook zichtbaar haar moet zijn in haar rol. naar mijn mening wordt deze onvoldoende op natuurlijke wijze afgedwongen en alleen maar bestuurlijk		0		0		1		0		0		1

				Ik vind dat de Provincie zich af en toe wat zakelijk moet opstellen. (Slagvaardiger zoals bedrijven in de private sector.)		0		0		1		0		0		1

				In goede samenwerking resultaat bereikt		0		0		0		1		0		1

				Indien de kaders formeel zijn vastgesteld, lukt het de provincie meestal om de gestelde punten te realiseren. Dit wordt minder indien onvoorziene omstandigheden optreden. Hierbij ontstaat dan een vertraging.		0		0		0		1		0		1

				kan beter gewerkt om mensen bij elkaar te brengen en laten samenwerken.		0		0		1		0		0		1

				Kan erg worden verbeterd indien de samenwerking met de uitvoerende organisaties beter zou zijn.		0		0		1		0		0		1

				Ligt in het verlengde hiervan		1		0		0		0		0		1

				met uitzondering van het project N209		0		1		0		0		0		1

				moeilijk zicht op te krijgengata het goed, is het vanzelfsprekendgaat het slecht, is het zichtbaar		0		0		1		0		0		1

				nee, voor mij wat onzichtbaar		0		0		1		0		0		1

				niet altijd verzekerd dat afspraak = afspraak (ambtelijke ruimte, bestuurlijke richting)		0		0		1		0		0		1

				niet goed in uitvoering, focus op beleidsontwikkeling niet op beleidsuitvoering		0		0		0		1		0		1

				Ondanks het vorige punt, richt de provincie zich op de goede zaken.		0		0		0		1		0		1

				Onzichtbaar		0		0		1		0		0		1

				Ook dit is lastig. Geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij verbinden. Ik geloof, zie en ervaar sowieso dat er ambtelijk en politiek keihard gewerkt wordt!		0		0		1		0		0		1

				Ook hiervoor geldt dat de provincie voor het TOP project een juiste balans heeft gevonden invloed uitoefenen op kwaliteit dmv criteria en tegelijk voldoende flexibiliteit heeft ingebouwd om STR als uitvoeringspartij voldoende ruimte te bieden voor de uitvoering. Er zijn geen onnodige drempels. De opheffing van subsidietrances helpt ook mee om goed te presteren. In vergelijking met de provincie Utrecht heeft Zuid-Holland in drie jaar tijd veel slagkracht getoond.		0		0		0		1		0		1

				Op aantal terreinen (econ, natuur, infra) is afgelopen jaren resultaat geboekt.		0		0		0		1		0		1

				Op het gebied van infra structuur presteert de provincie goed. Ook op het gebied van financieel toezicht.  Op andere beleidsterreinen is de provincie niet zichtbaar en daarom zeer moeilijk aanwijsbaar waar het gaat om goed presteren.		0		0		1		0		0		1

				op het gebied van infrastructuur (wegen etc.) presteert de provincie wel. op ander terrein zie je dat te weinig		0		0		1		0		0		1

				past zich moeilijk aan		0		0		1		0		0		1

				prestateis zijn moeilijk zichtbaar te maken.		0		0		1		0		0		1

				presteren is een breed begrip; wat hier bedoelt wordt is niet duidelijk. Algemeen gevoel is goed		0		0		0		1		0		1

				probeert vaart in projecten te houden		0		0		0		1		0		1

				projecten worden op stoom gehouden en afgerond, wat op zich al een hel prestatie is.		0		0		0		1		0		1

				Provincie bepaald op achtergrond wel veel maar geeft geen stimuleringsmiddelen om het doel te bereiken.		0		1		0		0		0		1

				Provincie heeft vooral hindermacht		1		0		0		0		0		1

				Provincie speelt rol bij het mogelijk maken van regionale ontwikkelingsprojecten		0		0		0		1		0		1

				PZH heeft heldere voortgangsrapportages en heeft wel ombities om slagen te maken; de praktijk is echter weerbarstig waardoor deadlines zelden worden gehaald.		0		0		1		0		0		1

				PZH zie ik niet veel presteren, wellicht moet daar meer over gecommuniceerd worden. Provinciale projecten lopen daarnaast vaak uit de klauwen (slecht presteren dus)		0		0		1		0		0		1

				resultaat is dat de gesubsidieerde projecten daadwerkeijk tot stand komen		0		0		0		1		0		1

				resultaat telt maar duurt soms/regelmatig lang(procedures)		0		0		0		1		0		1

				samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag is prima		0		0		0		1		0		1

				Soms goed op regulering, nog te weinig op (beleids)ontwikkeling en uitvoering in afstemming met de samenleving		0		0		1		0		0		1

				Soms heel positieve ervaringen met presteren,  soms ook negatieve ervaringen. Positief is vaak als politiek verantwoordelijken zich uitspreken.		0		0		1		0		0		1

				Soms lukt het een prestatie neer te zetten waar ook iets van wordt gerealiseerd . Meestal echter komt het niet veel verder dan papier.		0		0		1		0		0		1

				soms toch last van 'stroopversnelling', kan traag zijn (interne bevoegdheden voldoende gedelegeerd?)		0		0		1		0		0		1

				Spreekt partijen onvoldoende aan op gemaakte afspraken		0		1		0		0		0		1

				taken van de provincie niet altijd helder/bemoeienis dus ook niet		0		0		1		0		0		1

				terwijl de gemeenten elkaar opzoeken blijft de provincie achter en aan de kant staan.		0		0		1		0		0		1

				uiteindelijk worden er wel resultaten geboekt		0		0		1		0		0		1

				verschilt per onderwerp		0		0		1		0		0		1

				voor haar eigen projecten doet ze het niet slecht		0		0		1		0		0		1

				Vooral de financiele ondersteuning van Leaderprojecten, projecten uit de Groenagenda (Alblasserpoort)		0		0		0		1		0		1

				Waar duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd worden deze over het algemeen ook gehaald.		0		0		0		1		0		1

				Wat goede prestaties zijn is natuurlijk arbitrair. Het voert te ver om te zeggen dat de provincie vrijwel niet presteert.		0		0		1		0		0		1

				Weinig bijdrage; er wordt veel werk teruggelegd		0		0		1		0		0		1

				zie boven		0		0		1		1		0		2

				Zie hierboven (waarbij ik presteren interpreteer als resultaat uit verbinden).		0		1		0		0		0		1

				Zie mijn opmerking bij de vorige vraag		0		0		0		1		0		1

				Zie opmerking over RO		0		1		0		0		0		1

				Zo lang de provincie geen bestuurlijke moed toont zal zij weinig presteren.		0		1		0		0		0		1

				Zowel kwantitatief als kwalitatief worden er goede resultaten bereikt.		0		0		0		1		0		1

		Total				5		14		60		66		6		151







Toelichting verbinden

		Bij mijn vorige antwoord al aangegeven

		Bijeenkomst bijgewoord bij Innovatiecentrum in Zoetermeer, waarbij aanwezig veel stakeholders uit alle gemeenten in ZH.  goed voorbeeld van verbinden.

		is er snel in geslaagd het initiatief naar zich toe te trekken

		omdat het verbinden is gelukt en nog steeds voortduurtprima werk

		Als gemeenten het niet eens worden bepaald de provincie. Helaas dus veelal vanuit negatieve energie en niet vanuit overtuiging van gemeenten

		Bij de totstandkoming van belangrijke beleidsdocumenten ( bv. visie ruimte en mobiliteit) betrekt de provincie in een vroeg stadium het maatschappelijk veld d.m.v. proactieve meedenksessies

		brengt partijen bij elkaar

		dat is duidelijk terug te vinden in het beleid dat zij voeren

		de actuele situatie laat zien dat de provincie er redelijk in slaagt de tuinbouw te ondersteunen

		De gemeentelijke verbonden partijen kunnen niet zonder de provincie. De provincie slaagt in haar voornemen die verbondenheid tot stand te brengen

		De Provincie biedt een platform aan de verschillende bedrijven die elkaar anders lastig zouden vinden.

		De provincie heeft een actieve rol gespeeld in de Green Deal Duurzame Warmte Koude die een veelheid van partijen bij elkaar brengt. Door de oprichting van het programmabureau is deze functie verder versterkt.

		De provincie is er voor gemeenten en waterschappen, voor burgers en bedrijven, in verschillende rollen als toezichthouder, probleemoplosser, maar ook pro-actief in de planning, economie, bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid, vergrijzing en integratie.

		De provincie steekt duidelijk energie in het aan tafel en in processen betrekken van diverse belanghebbenden. Dat is een manier van proberen te verbinden.

		de provincie stuurt op het in regionaal verband samenwerken

		De provincie werkt aan netwerken en die komen in een aantal gevallen goed bij elkaar (bijvoorbeeld warmtenet). De burger is nog vaak niet zichtbaar.

		De Provincie Zuid-Holland gaat haar verantwoordelijkheden op haar wettelijke werkgebieden niet uit de weg. Onder andere zien we, dat aan het preventieve toezicht, dat de provincie uitoefent over de onder haar vallende gemeenten. Weliswaar zien we, dat er in deze crisisjaren veel op de Provincie afkomt, maasr ook dat er op dit gebied nog wel meer en ook nog wel wat beter kan worden gepresteerd.

		De tol van verbinden wordt voor het TOP project in de uitvoering  uitgevoerd door STR maar de provincie biedt hiertoe wel het kader en stimuleert partijen om hierin mee te gaan.

		denken niet altijd aan andere eigenaren

		doet wel pogingen maar slaagt maar matig

		Door hun goede reputatie wordt de Provincie geaccepteerd als verbindende partij. Deze acceptatie en het eerlijk beheren van de zak geld lukt dat verbinden m.i. behoorlijk.

		Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met regionale bedrijfsleven en - overheden

		emphatisch vermogen helpt,mag wat meer

		geode initiatieven tot samwenwerking met andere overheden en met stakeholders in de zog gouden driehoek: overhead, kennisinstellingen bedrijfsleven

		Goed netwerk

		goede samenwerking met SOHW en H-WodKa

		Heeft regio's bij elkaar gebracht

		Intentie tot verbinden altijd aanwezig, uitvoering in de praktijk verloopt vaak moeizaam.

		Moeilijk om bijvoorbeeld bedrijfsleven om tafel te krijgen over arbeidsmarktbeleid

		Provincie probeert partijen bij elkaar te brengen met de Statenontmoeting

		Recentelijk heeft de Provincie onder aanvoering van Arend Bosma partijen bij elkaar gebracht om over de energie-uitwisseling tussen de Rotterdamse haven en de Westlandse tuinbouw te praten.  Dit was erg positief.

		Staat meestal boven de partijen zoals gemeente, waterschappen en belangenorganisaties en neemt dan de rol van leidende verbinder.

		staat voldoende open voor belangen van derden

		Treedt op als bruggenbouwer

		Vanuit het management van projecten wordt hier inderdaad zwaar op ingezet; belangen van betrokken stakeholders zijn nog wel eens heel andere dan die van de provincie. Hieraan ruimte geven kan sterker.

		Voorzittersrol van gedeputeerde in verschillende stuurgroepen

		wordt veel tijd gestopt in procesmanagement

		Ze stelt zich proactief op in de betreffende dossiers

		Ze zijn een onmisbare schakel in het bestuurlijk proces,Hier slaagt de provincie erin een duidelijke lijn uit te zetten

		Zie eerder de gezamenlijke onderwerpen.

		Zie mijn opmerkingen bij de vorige vraag

		Zoals gezegd; zodra we te maken hebben met de verantwoordelijke mensen binnen de provincie is er sprake van positieve ervaringen.

		zoekt naar oplossingen met alle partijen, dat vereist verbinden

		Afhankelijk per dossier. Meestal geen echte verbinding.

		Cultuurverandering is ingezet, maar vraagt ook binnen de eigenorganisatie om een omslag.

		Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Wellicht is het apparaat daar te groot voor. Een term als verbinden vind ik ook vrij breed op te vatten en moeilijk meetbaar.

		De balwordt teruggespeeld. Er wordt een norm gesteld zonder de vraag of deze norm wel valide is.

		De intentie is er, maar meestal wordt er wel naar partijen geluisterd, maar daarna valt het stil om vaak onduidelijke redenen.

		De Provincie heeft wel de formele ruimte, maar is bijvoorbeeld bij herindelingen volgend en niet ondersteunend, leidend

		De provincie is onvoldoende gericht op participatie.

		De samenwerking zou in ZH nog beter kunnen, prov kan daar pro actieve rol spelen.

		een beetje, laat veel over aan partijen zelf, geeft wel richting maar zet bij vastlopen van processen neit echt door.

		Er worden wel de nodige pogingen gedaan, maar om werkelijk tot resultaat te komen zou de provincie zo'n proces langer vol moeten houden.

		Er zijn in de provincie Zuid Holland te veel initiatieven die mede gefinancieerd wordt door de PZH en met dezelfde doelstellingen.

		Er zou wat mij betreft meer structureel overleg mogen zijn

		Het proces gaat te vaak uit van formele uitgangspunten. Dit is soms belemmerend, omdat met name private partijen dit als betuttelend ervaren. Een verbetering kan zijn door de doelstelling te formuleren en op basis daarvan te kijken hoe dit gezamenlijk bereikt kan worden.

		Ik heb niet de indruk dat de provincie een verbindende factor is. Men spreekt het wel uit maar de praktijk is weerbarstiger.

		ik merk er weinig van

		ik wordt alleen uitgenodigd voor statenontmoeting rest horen we ook niets van de provincie.

		Ik zie de provincie veelal opereren vanuit de eigen positie en de eigen standpunten en niet op pad om partijen samen te brengen door creatieve tussenoplossingen te presenteren.

		In de OV-wereld is de verbinding laag. Het is heel moeilijk om partijen bij elkaar te brengen. Ieder werkt een beetje voor zich.

		kennis van lokale processen/belangen niet altijd waarneembaar

		Mijn gemeente is voor de Provincie Zuid-Holland een uithoek. Ik geloof niet dat de provincie zich echt interesseert voor mijn gemeente. Ik zie in ieder geval niet zoiets als een gezamenlijk belang.

		moeilijk zicht op te krijgengata het goed, is het vanzelfsprekendgaat het slecht, is het zichtbaar

		nee, voor mij wat onzichtbaar

		Op belangrijke dossiers van infrastructurele aard en in relatie tot de MRDH lukt het verbinden niet erg goed. Hierbij kunnen we ons overigens ook afvragen in hoeverre het reel is om te veronderstellen dat het iemand lukt om te verbinden in grote infrastructurele projecten als een tramlijn dan wel een industrieterrein.

		provincie doet zijn best maar is zoekend naar hun  meerwaarde

		te vaak onduidelijke rol voor provincie zelf maakt het lastig om te verbinden

		Te weinig pro activiteit van de provincie

		Tja, enige tijd geleden wilde GS ineens geen intentieverklaringen meer tekenen; verder moet de provincie ook positie bepalen in decentralisatie-discussies, partijen verbinden kan dan ook worden gezien als wie neemt mijn probleem over? Partijen verbinden kan je ook zien als 'mediator' of katalisator zijn: om een gezamenlijk belang verder te krijgen, ik heb de indruk dat dat sinds enkele jaren niet meer gebeurt

		Vanuit I&M wordt een klimaat gegreëërd waarbij samenwerking met andere partijen, zeker binnen de OV sector, ernstig wordt bemoeilijkt.

		Verbinden kan nooit een doel op zich zijn. Inhoudelijke doelen moeten leidend zijn, en verbinden is een middel. Middel lijkt niet doel geworden te zijn.

		Verbinden wordt teveel opgelegd. Worden wel initiatieven genomen relevante partijen met elaakr in contact te brengen.

		Weinig zichtbaar / aanwezig in provincie

		Wel - maar binnen de kaders die er zijn in inkoopland is dit niet altijd makkelijk.

		Wel bij bijvoorbeeld de totstandkomen van de gebiedsvisie van het Gebiedsplatform AW. Maar als dat achter de rug is merk je toch dat de pzh wat verder afstaat van het gebied en alleen communiceert via het regiobureau, ontwerptafels, enz

		afstandelijk

		Als burger heb je er niets aan en speelt de provincie geen rol meer. Geen factor meer om rekening mee te houden, dus ook geen verbinder..

		ambtelijk is er geen pro actieve inzet van de provincie gezien

		de provincie legt op en overlegt niet op een manier waardaar er samenwerking ontstaat

		Er wordt op allerlei manieren getracht om mensen om de tafel te krijgen maar door de autoritaire en ambtelijke houding slaagt m,en daar heel moeilijk in

		het belang van de eigen positie zit daar vaak in de weg.

		In de samenwerking met de provincie ervaar ik niet dat de provincie bruggen slaat en partijen of mensen verbindt.

		In ons herindelingsproces verwijderden partijen zich meer dan dat ze verbonden werden.

		is meer controleur dan verbinder. Van die laatste rol zien we echt te weinig.

		met uitzondering van het project N209

		provincie is te veel op afstand.

		Provincie is vrij onzichtbaar op de diverse beleidsterreinen

		PZH wil wel verbinden maar slaagt daar in de praktijk zelden in. Voorbeelden zijn de diecussie over het Buitenland van Rhoon en de realisatie van de EHS. de erfgoedtafels zijn wel een goed voorbeeld.

		Te afstandelijk

		Te weinig inlevingsvermogen over lokale zaken

		Tussen de provincie en deze gemeente zie ik geen verbindingswerk. Wel enigzins naar het niveau van de Hoeksche Waard.

		Verbinden is in mijn ogen meer dan partijen dwingend opleggen hoe zij moeten handelen. Het creëren van draagvlak voor provinciaal beleid gaat verder dan het houden van een inspraakprocedure.

		verbinden vergt meer samenwerking en niet toetsen en beoordelen; vraagt om continuiteit: afspraak = afspraak

		ze werkt eerder scheidend dan verbindend

		Ze zeggen het wel, maar ze beleven het niet, ze ademen het niet. Het zit niet in hun genen.

		zie eerder antwoorden

		Zo lang de provincie zich afstandelijk gedraagt zal zij geen bindende rol spelen.

		de provincie heeft geen gevoel voor wat er in het gebied leeft. slaat daardoor de plank mis, en wil ook niet luisteren naar lagere overheden die dat wel doen (dichter bij de burger staan)

		ik zie ze nooit. als ik bij een netwerkbijeenkomst kom zegt de gedeputeerde: 'dat je de moeite hebt genomen om af te dalen naar het niveau van de provincie'.

		In een discussie over de vestiging van een belangrijk bedrijf in onze gemeente liep de besluitvorming in de provincie mis. Ik heb geen rol gezien van de provincie om te proberen partijen daarin bij elkaar te brengen.

		Lijkt me na de eerdere opmerkingen geen noodzaak voor om dit hier nog eens toe te lichten.

		Niet zichtbaar behoudens een enkel event, geen structuur, geen agenda terwijl Rotterdam en Den Haag hier echt prima mogelijkheden voor bieden

		Nog niet veel voorbeelden van gezien; men blokkeert eerder.

		Provincie slaagt er niet in partijen te verbinden

		



















Toelichting presteren

		Afspraken worden nagekomen.

		beter een aantal grote zichtbare  doelen te bereiken dan stapels kleine onzichtbare

		goed presteren; hiermee moeten eerst de criteria van goed presenteren worden bepaaldin onze samenwerking lukt dit presteren zeer goed

		hebben veel denkkracht en zijn bereid dat ook in te zetten om tot goede resultaten te komen

		Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk oordelen, maar op bancair gebied, d.w.z. beleggingen, garantievertrekking en kredietverlening door de Provincie Zuid-Holland zelf, maar door de onder haar vallende gemeenten, zijn nog wel wat stappen te maken. Waar de bank zelf deze verdere professionalisering de afgelopen 10-15 jaar heeft gezet, zien we dat de Nederlandse provincies en gemeenten hierop nog enige afstand hebben in te halen. De economische crisis heeft alle betrokken partijen en stakeholders hiervan nog weer extra bewust gemaakt. Het is aan de bestuurlijke/politieke top om de ambtelijke top en alle medewerkers hier verder in voor te gaan.

		Behoorlijk goed wat men met de beperkte middelen probeert te bereiken

		Dat moet nog blijken

		De kwaliteit is erg belangrijk - maar ook weer onderhevig aan de politieke context.

		De prestaties van de provincie zijn zichtbaar, zie bijv. de schoonmaak en verbetering van de Hoillandsche IJssel

		De provincie is in belangrijke mate in staat uitvoering te geven aan het coalitie programma

		De provincie opereert doorgaans betrouwbaar, met heldere standpunten, alleen soms wat traag. Flexibiliteit is niet de sterkste asset.

		de provincie stelt kaderstellende documenten vast en neemt b.v. op infrastructuur besluiten.

		De provincie werkt degelijk en consequent.

		door haar activiteiten op provinciaal niveau als internationaal profiteert de tuinbouw van pro-actief beleid van de Provincie

		Duidelijke realistische doelen, voortgaande monitoring, lerende en presterende organisatie en processen. Transparant, best practices, democratisch bestuurd en gecontroleerd.

		Economisch presteren

		Een eenmaal ingezet beleidsdoel wordt structureel ondersteund hetgeen tot een goede prestatie leidt

		er komen ook zaken daadwerkelijk van de grond

		er worden resultaten gehaald

		er worden wel zaken op staat gezet

		genda-zettend: is sterk.

		Heb ik maar beperkt zicht op

		In goede samenwerking resultaat bereikt

		Indien de kaders formeel zijn vastgesteld, lukt het de provincie meestal om de gestelde punten te realiseren. Dit wordt minder indien onvoorziene omstandigheden optreden. Hierbij ontstaat dan een vertraging.

		niet goed in uitvoering, focus op beleidsontwikkeling niet op beleidsuitvoering

		Ondanks het vorige punt, richt de provincie zich op de goede zaken.

		Ook hiervoor geldt dat de provincie voor het TOP project een juiste balans heeft gevonden invloed uitoefenen op kwaliteit dmv criteria en tegelijk voldoende flexibiliteit heeft ingebouwd om STR als uitvoeringspartij voldoende ruimte te bieden voor de uitvoering. Er zijn geen onnodige drempels. De opheffing van subsidietrances helpt ook mee om goed te presteren. In vergelijking met de provincie Utrecht heeft Zuid-Holland in drie jaar tijd veel slagkracht getoond.

		Op aantal terreinen (econ, natuur, infra) is afgelopen jaren resultaat geboekt.

		presteren is een breed begrip; wat hier bedoelt wordt is niet duidelijk. Algemeen gevoel is goed

		probeert vaart in projecten te houden

		projecten worden op stoom gehouden en afgerond, wat op zich al een hel prestatie is.

		Provincie speelt rol bij het mogelijk maken van regionale ontwikkelingsprojecten

		resultaat is dat de gesubsidieerde projecten daadwerkeijk tot stand komen

		resultaat telt maar duurt soms/regelmatig lang(procedures)

		samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag is prima

		Vooral de financiele ondersteuning van Leaderprojecten, projecten uit de Groenagenda (Alblasserpoort)

		Waar duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd worden deze over het algemeen ook gehaald.

		zie boven

		Zie mijn opmerking bij de vorige vraag

		Zowel kwantitatief als kwalitatief worden er goede resultaten bereikt.

		Afwezigheid ivm duidelijke koers standpunten, bestuurlijk lef en het hebben van opvattingen.

		Als doelen niet helder zijn geformuleerd, en ook onhelder of provincie goed presteert.

		beleidsmatige aspecten die door bedrijven niet kunnen worden opgelost (same level-playing-field) worden door de Provincie opgepakt maar dat gaat langzaam

		De provincie is op meerdere terreinen te dominant aanwezig. Zou een stap terug moeten doen en op hoofdlijnen moeten besturen. De provincie treedt te veel in de autonomie van de gemeenten.

		De provincie slaagt er niet altijd in haar rol duidelijk te maken, maar heeft wel impacht op wat er gebeurt

		De provincie slaagt erin ontwikkelingen mogelijk te maken, maar er zijn dossiers waar nog extra inzet op gewenst is, zoals elektrisch vervoer en windontwikkeling.

		De provincie zet zich niet echt in voor mijn gemeente. De provincie brengt niet echt over het voetlicht wat ze voor ons kan betekenen.

		Door versnippering is uitvoer niet efficient. Er is te veel overleg nodig!

		Een aantal lang lopende en slepende dossiers waarin over de jaren veel ambtelijke en bestuurlijke tijd is gestoken raken maar niet van tafel

		Een beetje aangezien de provincie gezien vanuit oude paradigma's goed functioneert. Echter ook de provincie moet de slag maken waar gemeenten mee bezig zijn in relatie tot participatie en dergelijke.

		Een kleinigheid, maar toch: ik heb meerdere bezoeken van de CdK aan onze gemeente meegemaakt. Telkens werden er afspraken gemaakt om zaken aan te pakken e.d., nooit kwam er een vervolg op.

		Ik denk dat de provincie meer en meer resultaten moet boeken door niet alleen te verbinden maar ook zichtbaar haar moet zijn in haar rol. naar mijn mening wordt deze onvoldoende op natuurlijke wijze afgedwongen en alleen maar bestuurlijk

		Ik vind dat de Provincie zich af en toe wat zakelijk moet opstellen. (Slagvaardiger zoals bedrijven in de private sector.)

		kan beter gewerkt om mensen bij elkaar te brengen en laten samenwerken.

		Kan erg worden verbeterd indien de samenwerking met de uitvoerende organisaties beter zou zijn.

		moeilijk zicht op te krijgengata het goed, is het vanzelfsprekendgaat het slecht, is het zichtbaar

		nee, voor mij wat onzichtbaar

		niet altijd verzekerd dat afspraak = afspraak (ambtelijke ruimte, bestuurlijke richting)

		Onzichtbaar

		Ook dit is lastig. Geldt eigenlijk hetzelfde voor als bij verbinden. Ik geloof, zie en ervaar sowieso dat er ambtelijk en politiek keihard gewerkt wordt!

		Op het gebied van infra structuur presteert de provincie goed. Ook op het gebied van financieel toezicht.  Op andere beleidsterreinen is de provincie niet zichtbaar en daarom zeer moeilijk aanwijsbaar waar het gaat om goed presteren.

		op het gebied van infrastructuur (wegen etc.) presteert de provincie wel. op ander terrein zie je dat te weinig

		past zich moeilijk aan

		prestateis zijn moeilijk zichtbaar te maken.

		PZH heeft heldere voortgangsrapportages en heeft wel ombities om slagen te maken; de praktijk is echter weerbarstig waardoor deadlines zelden worden gehaald.

		PZH zie ik niet veel presteren, wellicht moet daar meer over gecommuniceerd worden. Provinciale projecten lopen daarnaast vaak uit de klauwen (slecht presteren dus)

		Soms goed op regulering, nog te weinig op (beleids)ontwikkeling en uitvoering in afstemming met de samenleving

		Soms heel positieve ervaringen met presteren,  soms ook negatieve ervaringen. Positief is vaak als politiek verantwoordelijken zich uitspreken.

		Soms lukt het een prestatie neer te zetten waar ook iets van wordt gerealiseerd . Meestal echter komt het niet veel verder dan papier.

		soms toch last van 'stroopversnelling', kan traag zijn (interne bevoegdheden voldoende gedelegeerd?)

		taken van de provincie niet altijd helder/bemoeienis dus ook niet

		terwijl de gemeenten elkaar opzoeken blijft de provincie achter en aan de kant staan.

		uiteindelijk worden er wel resultaten geboekt

		verschilt per onderwerp

		voor haar eigen projecten doet ze het niet slecht

		Wat goede prestaties zijn is natuurlijk arbitrair. Het voert te ver om te zeggen dat de provincie vrijwel niet presteert.

		Weinig bijdrage; er wordt veel werk teruggelegd

		als je kijken naar maatschappelijke kosten/baten zou de provincie meer kunnen betekenen voor gebieden, men kiest niet voor de potenties, maar voor zekerheid. Als je niet durft te falen, haal je nooit successen.

		de prestaties zijn voor mij niet zichtbaar

		Het beleid levert te weinig concreets op

		Het opstellen van de Visie op Ruimte en Milieu laat zien dat ze zelf de boot missen, door hier Water niet integraal aan te koppelen.

		Idem.

		met uitzondering van het project N209

		Provincie bepaald op achtergrond wel veel maar geeft geen stimuleringsmiddelen om het doel te bereiken.

		Spreekt partijen onvoldoende aan op gemaakte afspraken

		Zie hierboven (waarbij ik presteren interpreteer als resultaat uit verbinden).

		Zie opmerking over RO

		Zo lang de provincie geen bestuurlijke moed toont zal zij weinig presteren.

		alleen bezig met hun positie ipv van de ontwikkeling van hun provincie

		Er is bij dit project al 40 miljoen uitgegeven (van de oorspronkelijke 120) zonder enig resultaat en dat benoem ik als slecht presteren.

		Ligt in het verlengde hiervan

		Provincie heeft vooral hindermacht









Opmerkingen  toelichtingen

		Heeft u verder nog opmerkingen / suggesties met betrekking tot de reputatie van de provincie Zuid-Holland? * Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? * Crosstabulation

		Count

						Welke rol heeft de provincie Zuid-Holland voor u? *												Total

						Toezichthouder		Beleidsmaker		Opdrachtgever		Financier (oa subsidies)		Samenwerkingspartner		Anders, namelijk:

		Heeft u verder nog opmerkingen / suggesties met betrekking tot de reputatie van de provincie Zuid-Holland?				40		44		20		16		54		14		188

				-		0		1		0		0		0		0		1

				0		0		0		0		0		1		0		1

				antwoorden zijn soms lastig, omdat er geen eendimensionaal contact is met de provincie		0		0		1		0		0		0		1

				Betrek organisaties ,,neem ze serieus  probeer te streven naar consensus		0		1		0		0		0		0		1

				De aandachtpunten echt oppakken en waarde toevoegen voor de in de regio gevestigde ondernemingen om te voorkomen dat men naar andere regio's verhuisd.		0		1		0		0		0		0		1

				De enquêtevragen geven weinig ruimte voor nuanceringen in de beantwoording.  Deze nuance is er uiteraard wel.		0		0		1		0		0		0		1

				De PZH heeft bij bewoners vaak de reputatie van de instelling die bouwplannen in het landelijk gebied tegenhoudt (contourenbeleid van destijds).Dat zie ik als een positieve kwalificatie. De overheid heeft te waken over collectieve waarden zoals de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. In de nieuwe nota Ruimte en mobiliteit wordt bouwen in het groen gemakkelijker als aan extra zware voorwaarde van ruimtelijke kwaliteit wordt voldaan .Dan moet dat begrip "ruimtelijke kwaliteit" wel goed gedefinieerd worden. Een goed handvat biedt daarvoor de onlangs uitgebrachte visie beeldkwaliteit van het Gebiedsplatform AV (http://www.gebiedsplatform.nl/projecten/beeldkwaliteit-visie/).Dus wat mij betreft mag de PZH de reputatie van hoeder van collectieve cultuurhistorische waarden ook in de toekomst gestalte geven		0		1		0		0		0		0		1

				De website is heel slecht.  Je kan niet vinden wat je zoekt als het gaat om regelgeving of kaarten.		0		1		0		0		0		0		1

				durf kansen te benutten, werk integraal, werk samen als portefeuillehouders en als medewerkers		0		0		0		0		1		0		1

				durf te kiezen in de onderwerpen waar de provincie echt van is		0		0		0		0		1		0		1

				Er wordt te gemakkelijk ingezet op decentralisatie en participatiesamenleving. Dit wordt niet gezien als stimulans om dingen beter te doen maar als middel om minder Euri te investeren. Dit heeft als gevolg dat er nu versneld veel wordt afgebroken wat later veel moeite geeft weer op te bouwen.Bij het beantwoorden van de vragen ben ik ervan uitgegaan dat de verdere afhandeling discreet verloopt. Naamsvermelding schaadt in deze. Ik vertrouw erop dat dit niet gebeurt.		0		1		0		0		0		0		1

				Faciliteer vooral partijen/samenwerkingsverbanden die initiatief tonen en de provincie nodig hebben om hun ambities waar te maken.		0		0		0		1		0		0		1

				geen		0		0		0		0		3		0		3

				Geen		1		0		0		0		0		0		1

				goed dat jullie dit doen; getuigt van ontwikkeling meer naar buiten toe		0		0		0		0		1		0		1

				goed dat zon onderzoek gedaan wordt hoewel de antwoorden waarschijnlijk confronterend zulle nzijn		0		0		0		0		0		1		1

				Goed om de uitkomsten breed te delen gekoppeld aan wat er de komende tijd wordt opgepakt		0		0		0		0		0		1		1

				Het hiervoor geschetste beeld is waarschijnlijk niet representatief voor de provincie als geheel. Het betreft hier immers vooral de economische kolom.  Op dat beeld hebben waarschijnlijk enkele wethouders of (hoge) ambtenaren hun stempel gedrukt.		0		0		0		0		1		0		1

				Het periodieke ambtelijke overleg verloopt vaak goed. Maar zodra men terug in Den Haag is, staan er vaak anderen op, die het weer ergens mee oneens zijn. Dat is lastig werken.		0		1		0		0		0		0		1

				Ik doe geen zaken met de provincie, heb alleen als burger met de provincie te maken. In die hoedanigheid vind ik de provincie onzichtbaar. Toen ik mij een keer in verband met uitbreidingsplannen van de gemeente verdiepte in het ruimtelijk ordeningsbeleid was ik daarvan niet erg onder de indruk. In the end komt het er toch op neer dat commerciële belangen bepalen wat er gebeurt. Maar ja, dat zijn blijkbaar de moderne tijden.		0		1		0		0		0		0		1

				Interessant is natuurlijk de reputatie bij de diverse doelgroepen, dus ook burgers (uitgesplitst naar leeftijdsgroepen) en bedrijven (uitgesplitst naar landbouw, maakindustie, dienstverlening, onderwijs enz.). Gelet op de internationale positie en ambitie van Den Haag is ook van belang hoe buitenlanders denken over PZH. En ook in Brussel.En hoe de reputatie PZH zich verhoudt tot andere provincies en tot de steden, groeikernen en (plattelands) gemeenten.		0		0		0		0		1		0		1

				je mogen nog meer naar de regio afdalen;kom uit het provinciehuis;saneer in de regelgeving mn in de benodigde termijnen voor besluitvorming		0		0		0		0		1		0		1

				Kijk goed naar de eigen rol (wat is toegevoegde waarde)Lokale democratie weet heel goed wat goed is voor de gemeenteKijk naar andere provincies (bijv. Noof Holland)		0		1		0		0		0		0		1

				Meer aan voorlichting doen. Blijf uitleggen wat de meerwaarde is van de Provincie in het speelveld van Gemeenten en Landelijke Overheid.		0		1		0		0		0		0		1

				n.v.t.		0		0		0		0		1		0		1

				nee		0		2		2		2		1		1		8

				Nee		0		0		1		0		1		0		2

				Nee. ik geloof niet in een waardevermeerdering van een onderzoek als mijn naam erachter staat		0		1		0		0		0		0		1

				neen		0		3		0		0		1		1		5

				Neen		0		0		0		1		0		0		1

				Nvt.		0		0		0		0		1		0		1

				Pak meer profiel door ook stelling te nemen en koers te houden.		0		0		0		0		1		0		1

				Pro actief handelen kan beter		0		0		0		0		1		0		1

				Zuid-Holland moet proberen in contact te komen met zijn burgers en met marktpartijen. En moet zich beperken tot de terreinen waar ze echt over gaan als provincie, en die goed uitvoeren.		0		0		0		0		1		0		1

		Total				41		60		25		20		72		18		236
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Inspiratie

Samenwerken

“De Provincie vraagt ondernemers actief mee te denken in 
haar visievorming. Dus niet van bovenaf besturen, maar 
informatie ophalen daar waar oplossing en probleem 
worden gecreëerd. De praktijk.” (Dhr Bunnik – VNO NCW 
West)

“Erfgoedlijn Atlantikwall: luisterend oor, bereid om 
mee te denken en een bijdrage te leveren.” (dhr. 
Meilink, Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall)

” Er is een meedenk klimaat ontwikkeld. Hierdoor is het 
geen gesprek met verantwoording afleggen, maar 
meer een inventariserend gesprek over ontwikkelingen 
die voor ons van belang zijn. […] Heel positief is hoe 
wij, Dunea, met Provincie ZH het IB convenant over de 
infiltratie in de duinen hebben afgewikkeld. […]” (dhr. 
De Waal Malefijt, Dunea) uitwisseling van 2 beleidsmedewerkers die een 

aantal dagen met elkaar hebben meegelopen: 
leidt tot meer inzicht en begrip wederzijds, 
vergemakkelijkt de samenwerking (Mw 
Nederhof, Woonbron)

“De relatie is steeds constructief en gericht op 
wederzijds belang gebleken” (mw. Kamphuis, 
Staatsbosbeheer)

”Open en eerlijke dienstbare opstelling.” (Dhr 
Hoogendoorn – Erfgoedlijn Waterdriehoek)

”Prima samenwerking en invulling van 
opdrachtgeverschap.” (Dhr Tersteeg – WING)

”Mooiste voorbeeld is een proef met 
gladheidsbestrijding op een fietsviaduct in het 
Westland. Provincie had iets bedacht dat budgettair 
niet goed uit kon. Wij hebben een andere benadering 
voorgesteld en uiteindelijk is dat voorstel 
geaccepteerd. Dat ging vroeger / bij andere partijen 
wel anders.” (Dhr Kruijt – Mourik Groot Amers bv)

” EU capaciteit wordt ingezet ten dienste van 
regionale ambities en acties die vaak door partners 
van buiten Pzh zijn geformuleerd. Epz secretariaat 
wordt waar mogelijk en nodig gefaciliteerd met geld 
en menskracht om er een succes van te maken” (Dhr 
Nieuwenhuyzen – EP Zuidvleugel)

“Het perspectief van de provincie op complexe 
ruimtelijke vraagstukken lijkt te wisselen vanuit 
verschillende delen vanuit PZH.” 

“Nieuwe contractvormen (lang lopend 
onderhoud en energietransitie (N211 en N470)”



Leerpunten en discussie

• Verhouding Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten

• Verhouding Gedeputeerde Staten en 

ambtelijke organisatie

• Responsiviteit versus wens duidelijke visie

• Eisen aan de planning



Floor Vermeulen Edo van der Zouwen 

Dank voor jullie aandacht!



Provincie Drenthe
Wat verwachten stakeholders van de provincie? 

Merel Heidinga Peter Kanne



DOEL VAN HET ONDERZOEK

Behoeften in beeld
Het bieden van inzicht in behoeften en verwachtingen van de 
stakeholders van de provincie Drenthe, zodat Drenthe de 
dienstverlening daarop kan afstemmen. 

Verschuivende rol
Hoe kan de provincie de eigen rol beter laten aansluiten op die 
behoeften door: 

• huidige rol duidelijker te communiceren, of
• eigen rolopvatting aanpassen, en/of
• competenties die horen bij gewenste rol verder ontwikkelen



ROLLEN VAN DE OVERHEID

Ondernemende 
overheid

resultaatgericht
risico afwegend

leidend

Overheid als 
partner
visionair

stimulerend
inspirerend

Normerende 
overheid

voorschrijvend
zorgvuldig
consistent

Ondersteunende 
overheid
responsief
verbindend

relatiegericht

SAMENLEVINGOVERHEID

UITVOEREN VAN BELEID

ONTWIKKELEN VAN BELEID

relatie
= 

klant

relatie 
= 

partner

relatie 
= 

co-creator

relatie 
= 

onderdaan



INTERVIEWS MET 
PROVINCIEMEDEWERKERS 

“Voorheen waren we dominant en arrogant. Nu gaan 

we meer naar buiten. We hebben de buitenwereld ook 

nodig. We gaan nu echt voor partnerschap, we zijn 

een netwerkorganisatie” 



ONDER-
NEMEND

PARTNER
SCHAP

NORME-
REND

ONDER-
STEUNEND

SAMENLEVINGOVERHEID

UITVOEREN 
BELEID

ONTWIKKELEN 
BELEID

9% 44%

10%

IN WELKE ROL WIL MEN DE PROVINCIE DRENTHE ERVAREN?

45%



ONDER-
NEMEND

PARTNER
SCHAP

NOR-
MEREND

ONDER-
STEUNEND

SAMENLEVINGOVERHEID

UITVOEREN
BELEID

ONTWIKKELEN
BELEID

20% 41%

9%

IN WELKE ROL ERVAART DE KLANT DE PROVINCIE DRENTHE?

34%



ONDER-
NEMEND

PARTNER-
SCHAP

NORMEREND
ONDER-

STEUNEND

SAMENLEVINGOVERHEID

UITVOEREN 
BELEID

ONTWIKKELEN 
BELEID

IN WELKE ROL ERVAART DE BURGER DE NL OVERHEID?

36% 22%

19% 22%



ONDER-
NEMEND

PARTNER
SCHAP

NORME-
REND

ONDER-
STEUNEND

SAMENLEVINGOVERHEID

UITVOEREN 
BELEID

ONTWIKKELEN 
BELEID

GEWENSTE ROL PER TERREIN

Beleidsontwikkeling, regelgeving

Informatiebehoefte,  concrete vraag

Subsidieaanvraag

Vergunning of handhaving

Advisering, klachten of bezwaren

Interbestuurlijk toezicht



2,5

3,7

3,8

1,9

4,1

4,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Hiërarchisch
Normerend

Loslatend
Zelfredzaamheid stimulerend

Financierend
Invoelend

Extern gericht
Faciliterend
Verbindend

Zet de klant centraal
Geeft vertrouwen

Onpartijdig
Partner

Efficiënt
Proactief informerend

Dienstverlenend
Consistent
In dialoog

Samenwerkend
Zorgvuldig

Betrouwbaar

Behoefte
Ervaren

WAAR MOET HET 
CONTACT AAN 
VOLDOEN?

EN HOE WORDT 
HET ERVAREN?



NETWERKORGANISATIE IN DE PRAKTIJK



Merel Heidinga Peter Kanne

Dank voor jullie aandacht!



VRAGEN? 
AAN DRENTHE OF Z-H?

DE SAMENWERKENDE OVERHEID



PAUZE 
tot 14.35 uur

DE SAMENWERKENDE OVERHEID



Hollands-Kroon
Wat kunnen andere gemeenten leren van de 
zelfsturingservaringen bij Hollands Kroon?

Leiderschap op 1 A4-tje.

Franklin Wijga

Klik hier voor de Prezi presentatie

http://prezi.com/atwl5us7xcpm/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Een beetje participatie bestaat niet, 
samen aan zet in Nijkerk

Wilbert Pastoor, 
teamcoach gemeente Nijkerk

Stefan Staartjes, 
procesbegeleider gemeente Nijkerk

Menno Spaan, 
adviseur Haagse Beek organisatieadvies





Dialoog met de Nijkerkse samenleving, 
onlangs op een donkere winteravond..



Resultaten…
Meer dan tachtig voorstellen uit vijf dialooggroepen met een raad en een 
college die accordeerden wat binnen de kaders past

Maar vooral:

‘Dit proces inrichten was een moedig besluit van de gemeente’
‘Zoveel mensen denken nu na over de stad, dat is heel mooi om te zien’ 
‘Diep onder de indruk van de ambtelijke begeleiding in dit proces’



En…

Binnenstad Nijkerk
Initiatief visie ‘Aantrekkelijk Nijkerk’ vanuit samenleving
Regiegroep en werkgroepen aan de slag (120 mensen)
Coproductie samenleving en ambtenaren
Samen optrekken initiatiefnemers en college bij voorstellen tot 

besluitvorming



Wat hebben wij geleerd?
 Leren als raad om op je handen te zitten en de samenleving centraal te 

stellen
 Leren als college om op het proces te sturen
 Leren als ambtelijke organisatie om dit proces te begeleiden; een 

aanvullende rol in plaats van een invullende rol
 Leren als inwoner, ondernemer of instelling om zelf verantwoordelijkheid 

te nemen
 Leren om elkaar vast te houden in dit proces



Cruciaal waren..

De klankbordgroep cultuurverandering
Kaderstelling door gemeenteraad aan voorkant 
Kwartaalbijeenkomsten om de gehele raad betrokken te houden
Het opleiden en vrijstellen van procesbegeleiders
Evalueren en leerervaringen benutten
Een organisatieverandering waarin verantwoordelijkheid, vertrouwen en 

eigen kracht centraal staat



En u?



VRAGEN? 
AAN HOLLANDS-KROON 
OF NIJKERK?

DE SAMENWERKENDE OVERHEID



BRAIN-
STORM
15.30-16.00 uur

DE SAMENWERKENDE OVERHEID





TERUGKOPPELING 
& PANEL
16.00- … uur

DE SAMENWERKENDE OVERHEID
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