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 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond

In april 2004 heeft de Commissie Dijkstal het  rapport “Over dienen en verdienen” uitgebracht met 

aanbevelingen ten aanzien van de beloning en de rechtspositie van de ambtelijke en politieke 

topstructuur. In het rapport worden echter geen aanbevelingen gedaan ten aanzien van de beloning 

van de Statenleden in relatie tot de werkbelasting. De commissie Dijkstal heeft zich beperkt tot 

de politieke en ambtelijke topstructuur. De positie van Statenleden is niet meegenomen. Om 

het openbaar bestuur een goede afspiegeling van de samenleving te laten zijn en om kwalitatief 

goede, professionele bestuurders te kunnen werven is een goede rechtspositie een belangrijke 

randvoorwaarde. Zowel de primaire beloning als de onkostenvergoedingen en faciliteiten van 

Statenleden dienen in verhouding te staan tot wat de functie vraagt. De Algemene Ledenvergadering 

van het IPO heeft daarom in haar vergadering van 24 juni jl. besloten om een commissie te vormen 

met als opdracht een onderzoek te laten uitvoeren naar de werkbelasting van de Statenleden en 

- mede op basis van dit onderzoek - aanbevelingen te doen ten aanzien van de primaire en de 

secundaire arbeidsvoorwaarden van de Statenleden. 

1.2 Dualisme

Met de invoering van het duale bestuursmodel in de provincie is, na de Statenverkiezing op 12 maart 

2003, meer duidelijkheid gekomen in de taak- en rolverdeling tussen Gedeputeerden en de leden van 

de Provinciale Staten. Er is een duidelijke scheiding van bevoegdheden: Provinciale Staten stellen 

kaders en controleren op basis hiervan het bestuur door de Colleges van Gedeputeerde Staten van 

de provincie. Gedeputeerden zijn geen lid meer van Provinciale Staten: posities zijn veranderd en 

bevoegdheden zijn gescheiden. Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor de manier waarop 

de Statenleden in de dagelijkse praktijk invulling geven aan hun functie. Zo is de verwachting dat 

Statenleden meer tijd besteden aan hun contacten met de bevolking: burgers en maatschappelijke 

organisaties worden nadrukkelijker betrokken bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming. 

De interactie met burgers kost tijd. Daarnaast is de kaderstellende en controlerende functie van het 

Statenlid vergroot en is een grotere nadruk komen te liggen op het vertegenwoordigen van (groepen 

van) burgers in de provincie. Resumerend kan worden gesteld dat de invoering van het duale 

bestuursstelsel invloed heeft op de werkbelasting van de leden van de Provinciale Staten.
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 2 Opzet van het onderzoek

2.1 Onderzoeksvragen

In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen heeft het IPO besloten een onderzoek te 

laten doen naar de aard en de omvang van de werkbelasting van de Statenleden. Dit onderzoek zal 

informatie moeten opleveren op basis waarvan men aanbevelingen kan doen ten aanzien van de 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van Statenleden in relatie tot de werkbelasting.

SGBO is uitgenodigd het genoemde onderzoek uit te voeren. De onderzoeksvragen zijn als volgt 

geformuleerd:

1 Wat zijn de aard en de omvang van de werkbelasting van de leden van de Provinciale Staten? 

2  Hoe worden de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden door de leden van de Provinciale 

Staten gewaardeerd?

3  Zijn er verklarende factoren te vinden voor de verschillen in tijdsbesteding en waardering van de 

arbeidsvoorwaarden? Hierbij dient in elk geval te worden gekeken naar de volgende factoren: de 

omvang van de provincie en het al dan niet vervullen van een bepaalde functie binnen de Staten 

of de fractie.

 2.2 De opzet van het onderzoek en verantwoording

Gelet op de korte doorlooptijd is gekozen voor een internetvragenlijst met een zakelijke lay-out 

zodat respondenten snel de vragen konden beantwoorden. Het IPO heeft alle Statenleden per 

brief geïnformeerd over het onderzoek en hun medewerking gevraagd. Vervolgens zijn alle 764 

Statenleden via hun e-mailadres benaderd en uitgenodigd om de vragenlijst via het internet in te 

vullen. Tijdens de enquêteperiode bestond de gelegenheid om via de helpdesk van SGBO en ook 

via de vertegenwoordiger van het IPO vragen te stellen over het onderzoek. De vragenlijst bestond 

uit ruim 40 vragen, gerubriceerd naar de volgende thema’s: tijdsbesteding, werkbelasting, effecten 

van dualisering, waardering voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en verwachtingen 

rond het Statenlidmaatschap. Daarnaast is ook gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken 

zoals provincie, geslacht, leeftijd en opleiding. Tenslotte werd respondenten ruimte geboden voor het 

maken van op en aanmerkingen over en naar aanleiding van de vragenlijst.

In de uitwerking van onderzoeksvragen en de opzet van de rapportage vormen de provincies  

het onderwerp van onderzoek. Over de fracties wordt gerapporteerd voor zover er sprake is van 

opvallende bevindingen en/of samenhang met belangrijke kenmerken. De samenhang van de 
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factoren tijdsbesteding, werkdruk en beleving met de achtergrondkenmerken van de respondenten 

is systematisch onderzocht. Daar waar sprake is van statistische significante samenhang met deze 

kenmerken wordt dit apart vermeld.

 2.3 Respons

Van de 764 Statenleden hebben er 523 de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 68%.

Voor een internetenquête is dit een tamelijk hoge respons. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 

de leden van de SP voor het overgrote deel niet aan het onderzoek hebben deelgenomen. De 

gezamenlijke Statenfracties van de SP hebben het IPO per brief meegedeeld dat zij het onderzoek 

‘overbodig en onnodig’ vinden. Naast onderzoekstechnische bezwaren geeft de SP aan dat zij de 

huidige vergoeding ruim voldoende vinden. 

De respons uitgesplitst naar provincie geeft een aantal uitschieters te zien: zo heeft in de provincie 

Friesland 85% van alle Statenleden gereageerd. De laagste respons is te zien in de provincie 

Drenthe, waar 57% van de Statenleden reageerde. Niettemin zijn deze cijfers hoog genoeg om 

verantwoorde uitspraken te kunnen doen.

 Tabel 2.1: Respons per provincie

 Provincies in % Deelname  n =

Friesland 85% 47

Flevoland 72% 34

Utrecht 73% 46

Limburg 71% 45

Gelderland 69% 52

Groningen 69% 38

Noord-Holland 69% 57

Overijssel 67% 42

Noord-Brabant 65% 51

Zuid-Holland 64% 53

Zeeland 62% 29

Drenthe 57% 29

Totaal landelijk 68% 523

Ook de verdeling naar geslacht en naar politieke partij, uitgezonderd zoals aangegeven de SP, is 

voldoende representatief. De overzichten daarvan zijn opgenomen in bijlage 1.4 
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 3 De tijdsbesteding van Statenleden

Aan de respondenten is gevraagd aan te geven hoeveel tijd zij gemiddeld per week besteden aan hun 

Statenlidmaatschap. Ook is gevraagd deze activiteiten op verschillende manieren uit te splitsen: naar 

bestuurlijke taken en fractieactiviteiten en naar soorten activiteiten, zoals stukken lezen, vergaderen 

en contacten met burgers. De gedachte achter de opdeling in bestuurlijke en fractieactiviteiten was 

de verwachting dat Statenactiviteiten min of meer vastliggen en minder beïnvloedbaar zijn door 

individuele leden, terwijl in de wijze waarop de fractie activiteiten ontplooit meer mogelijkheid tot 

aanpassing zit.

 3.1 Tijdsbesteding naar provincie

In deze paragraaf komt de tijdsbesteding uitgesplitst naar provincie aan de orde. In de discussie 

over de hoogte van de vergoeding voor Statenleden doet zich de vraag voor of Statenleden in grote 

provincies meer tijd aan hun Statenlidmaatschap besteden dan die in kleinere provincies. In principe 

zou het grotere aantal Statenleden die grotere tijdbelasting moeten compenseren. In onderstaande 

tabel zijn de provincies naar provinciegrootte gerangschikt.

 Tabel 3.1:  Tijdsbesteding naar provincie  aantal uren per week  (n = 396)  

    Alle werkzaam- Waarvan aan   Waarvan aan   Waarvan aan 

   heden als Statenlid  bestuurstaken  fractie + partij  reistijd  

Zuid-Holland  (83 zetels/3.400.000 inw) 19 9 6 4

Noord-Holland  (83 zetels/2.559.400 inw) 23 12 7 4

Noord-Brabant  (79 zetels/2.408.000 inw) 24 8 10 6

Gelderland  (75 zetels/1.949.200 inw) 21 10 7 4

Limburg  (63 zetels/1.143.000 inw) 22 10 7 5

Utrecht  (63 zetels/1.137.500 inw) 20 11 6 3

Overijssel  (63 zetels/1.094.000 inw)  22 9 7 6

Friesland  (55 zetels/630.500 inw) 23 9 9 5

Groningen  (55 zetels/570.400 inw) 21 10 8 3

Drenthe  (51 zetels/474.500 inw) 20 10 7 3

Zeeland  (47 zetels/374.900 inw) 18 7 8 3

Flevoland  (47 zetels/374.700 inw)  16 8 6 2

Totaal (gemiddeld) 21 10 7 4

Opmerkingen bij tabel 3.1: 

Inwoneraantallen zijn gebaseerd op gegevens van www.provincies.nl en afgerond op honderdtallen.

De eerste kolom van totale tijdsbesteding is een optelling van de samenstellende onderdelen.
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10 1 De tabellen bij de grafieken zijn opgenomen in bijlage 1 van het rapport.

Figuur 3.1: Tijdsbesteding naar provincie1

 

Noord-Brabant     24 

Noord-Holland     23

Friesland     23

Overijssel     22

Limburg     22

Gelderland     22 

Landelijk    21

Groningen     21

Drenthe     21

Utrecht     20 

Zuid-Holland     19

Zeeland    18 

Flevoland    16

 0 5 10 15 20 25 30 
Aantallen (gemiddelde - 21 uur)

Uit tabel 3.1 en figuur 3.1 blijkt dat het aantal uren per week dat men aan het Statenwerk besteedt, 

per provincie behoorlijk verschilt. De leden uit de kleinere provincies Flevoland en Zeeland besteden 

iets minder uren per week aan het Statenwerk. Wat de vier grootste provincies betreft, besteden 

leden uit Noord-Holland en Noord-Brabant meer tijd aan het Statenwerk dan hun collega’s uit Zuid-

Holland of Gelderland. Wat daarbij opvalt, is dat de Brabantse en Zeeuwse Statenleden opgeven 

meer tijd aan fractieactiviteiten te besteden dan aan bestuurlijke activiteiten.

 Figuur 3.2: Besteding werkzaamheden 

Zuid-Holland  46% 31% 23%  

Noord-Brabant  36% 40% 23%  

Noord-Holland 43% 31% 24%  

Gelderland 44% 34% 22%  

Limburg 46% 32% 22%  

Utrecht  57% 29% 14%  

Overijssel 43% 31% 26%  

Friesland 34% 43% 23%  

Groningen 48% 33% 14%  

Drenthe 46% 37% 17%  

Zeeland  41% 39% 20%  

Flevoland 43% 42% 15%  

Landelijk beeld 44% 35% 21% 
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Ook wat reistijd betreft blijkt er geen duidelijke samenhang met de omvang van de provincie. 

Weliswaar is de reistijd in de grootste provincies iets boven het gemiddelde en in de kleinste iets 

daaronder, maar er zijn ook uitschieters bij de middelgrote provincies zoals Overijssel en Limburg. 

Wel is er enig verband met het oppervlak van de provincie: vooral Statenleden van de provincies met 

een kleiner oppervlak (Utrecht, Groningen en Flevoland) hebben relatief minder reistijd nodig.

Wordt in grotere provincies meer tijd aan bestuurstaken besteed? Ook hier is geen duidelijke 

samenhang met de provinciegrootte. Verhoudingsgewijs is Utrecht koploper voor wat betreft 

bestuurstaken; hieraan wordt 57% van de tijd besteed, terwijl in Friesland hier verhoudingsgewijs 

minder tijd aan wordt besteed: 35%.

De antwoorden op de vraag hoeveel tijd per week wordt gespendeerd aan fractie- en partijwerk 

lopen uiteen: ook hier is geen statistische samenhang met de provinciegrootte te vinden. Wel 

zijn er verschillen naar partij: de provinciale partijen besteden meer tijd (10 uur) aan fractie- en 

partijactiviteiten dan de landelijke partijen.

Daarnaast is gevraagd naar de taken waarmee het Statenlidmaatschap moet worden gecombineerd. 

Heeft men een betaalde baan of zorgtaken en zo ja, hoeveel tijd vragen die activiteiten dan per week?

 Tabel 3.2: Betaald werk en zorgtaken 

 
   Heeft betaalde  Aantal uren   Heeft   Aantal uren 
   werkzaamheden betaalde   thuiswonende zorgtaken  
    werkzaamheden kinderen 
   (n=512) (n=409) (n= 512) (n=223) 
   (in % van   (gemiddeld   (in % van   (gemiddeld  
   het totale  aantal uren  het totale  aantal uren 
   aantal leden)  per week) aantal leden)  per week)

Zuid-Holland (83 zetels/3.400.000 inw) 79 35 42 12

Noord-Holland (83 zetels/2.559.400 inw) 86 33 43 16

Noord-Brabant (79 zetels/2.408.000 inw) 78 35 44 13

Gelderland (75 zetels/1.949.200 inw) 81 33 44 20

Limburg (63 zetels/1.143.000 inw) 89 28 38 13

Utrecht (63 zetels/1.137.500 inw) 77 32 42 20

Overijssel (63 zetels/1.094.000 inw) 68 32 46 18

Friesland (55 zetels/630.500 inw) 79 32 64 18

Groningen (55 zetels/570.400 inw) 78 35 31 15

Drenthe (51 zetels/474.500 inw) 90 33 41 16

Zeeland (47 zetels/374.900 inw) 79 34 36 11

Flevoland (47 zetels/374.700 inw)  82 35 52 15

Totaal (gemiddeld) 80 33 44 16
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Uit tabel 3.2 blijkt dat 80% van de Statenleden het Statenwerk met een betaalde baan combineert. In 

alle provincies heeft de overgrote meerderheid van de Statenleden een betaalde baan. Het laagste 

percentage zien we in Overijssel, hoewel dit nog altijd 68% bedraagt. Opvallend hoog scoren Drenthe 

en Limburg met 89 respectievelijk 90%.

De betaalde baan omvat gemiddeld 33 uur in de week. In de provincie Limburg, waar de meeste 

Statenleden een  betaalde functie hebben, is die omvang gemiddeld wat lager: 28 uur.

Verder blijkt dat 44% van de Statenleden thuiswonende kinderen heeft. Aan zorgtaken wordt dan 

ook nog eens gemiddeld 16 uur per week besteed. Gemiddeld genomen leidt betaald werk van 

gemiddeld 33 uur en Statenwerk van gemiddeld 21 uur bij elkaar tot een werkweek van 54 uur. In het 

volgende hoofdstuk zullen we ingaan op de vraag hoe deze werkbelasting wordt ervaren.

In 2002 is een onderzoek gehouden onder afgetreden Statenleden naar de reden van aftreden2. 

Ook in dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd, bleek dat met name 

de combinatie met betaald werk een belangrijke reden is om met het Statenwerk te stoppen. Alle 

tijdsdrukgebonden motieven bij elkaar, dus ook het meer tijd willen besteden aan gezin of partner, 

werden het meest als reden genoemd.

Als het gaat om de zorg voor kinderen, wordt in 55% van de gevallen de zorg met een partner gedeeld. 

Bij 20% van de Statenleden regelt de partner de zorg volledig, 14% regelt de zorg zelf, al dan niet met 

hulp van anderen, en 8% besteedt de zorg uit aan een betaalde vorm van kinderopvang.

3.2 Tijdsbesteding naar functie

Ook is gevraagd naar extra taken die men als Statenlid vervult. De verwachting is dat het 

fractievoorzitterschap, het voorzitterschap van een Statencommissie of van een werkgroep extra 

werkdruk met zich mee brengt.

 Tabel 3. 3:  Tijdsbesteding naar functie (n= 516)

Functie % van het totaal  Aantal uren besteed aan   

  aantal Statenleden Statenwerk per week

Fractievoorzitter 13% 24

Fractiesecretaris  4% 22

Commissievoorzitter 9% 21

Voorzitter werkgroep  4% 22

Vice-voorzitter Staten 2% 22

Anders, nl… 19% 22

Geen speciale functie  49% 18

12 2  ‘Afscheid van de Staten, een terugblik op het lidmaatschap van Provinciale Staten’, 
Den Haag, 2002, P. Castenmiller, M. Leijenaar, K. Niemöller, H. Tjalma-den Oudsten.



Wat opvalt bij deze tabel is het grote aantal ondervraagden dat opgeeft fractievoorzitter te zijn: 1 

op 7 leden. Bij de vraag naar fractieomvang bleek de gemiddelde fractie uit 14 leden te bestaan. 

Wellicht hebben ook vice-fractievoorzitters zich tot de categorie fractievoorzitters gerekend. Bij de 

categorie ‘Anders, nl..’  wordt vooral een functie binnen de fractie genoemd, zoals penningmeester 

of sectiecoördinator.

Uit deze antwoorden blijkt dat met name fractievoorzitters meer tijd aan het Statenwerk besteden dan 

andere leden. Opvallend is verder dat dit voor commissievoorzitters niet geldt: zij besteden nauwelijks 

meer tijd aan het Statenwerk dan degenen die aangeven geen speciale functie te vervullen. Een 

mogelijke verklaring daarvoor zou gevonden kunnen worden in het feit dat de commissievoorzitters, 

volgens opgaaf van de griffiers, vrijwel allemaal uit de grootste fracties worden gerekruteerd. Hierdoor 

zouden fractiegenoten makkelijker andere taken kunnen overnemen of kan de commissievoorzitter 

bijvoorbeeld lid zijn van minder commissies.

 3.3 Welke activiteiten kosten de meeste tijd?

Aan de Statenleden is gevraagd in een schema –bij benadering- aan te geven in uren en procenten 

hoe men de tijd voor het Statenlidmaatschap verdeelt over de verschillende werkzaamheden.

Dezelfde vraag is eerder gesteld in een onderzoek dat in 1999· is gehouden in het kader van de 

Staatscommissie Dualisme en lokale democratie. 

In 1999 gaven de ondervraagde Statenleden aan dat zij in totaal 17,4 uur per week met hun 

Statenwerk bezig waren. Daarnaast hadden zij een betaalde baan van gemiddeld 34,8 uur per week. 

Op de effecten van de dualisering zullen we in paragraaf 4.3 verder ingaan.

 Figuur 3.3:  Tijdsbesteding werkzaamheden Statenwerk 
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De meeste tijd gaat in het lezen van stukken en voorbereiden van vergaderingen zitten. Het aandeel 

van de vergadertijd in de totale tijdsbesteding is ten opzichte van 1999 teruggelopen.

De contacten met andere overheden en met burgers en maatschappelijke organisaties zijn echter 

toegenomen.

Eenzelfde vraag is gesteld naar de verdeling van activiteiten van de fractie. Ook hier is in uren en in 

percentages de verdeling gegeven.  

 Figuur 3.4:  Tijdsbesteding voor de fractie 

Ook de fracties besteden de meeste tijd aan voorbereiden van vergaderingen. Daarnaast wordt 

vooral tijd besteed aan contacten met maatschappelijke organisaties en het voorbereiden van eigen 

initiatieven.
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 4 De werkdruk van Statenleden

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de tijd die Statenleden feitelijk besteden aan hun 

verschillende taken. Maar hoe ervaren de Statenleden die tijdsbesteding? Hebben ze het idee onder 

druk te staan, tijd tekort te komen of gaat de combinatie van taken hun gemakkelijk af?

In dit hoofdstuk gaan we in op ervaren werkdruk. Hierbij komt eerst de ervaring van de werkdruk 

in het algemeen aan de orde, waarbij mogelijk verklarende factoren worden onderzocht. Ook de 

effecten van e-mail-  en internetgebruik op de werkdruk zijn onderzocht.

 4.1 Ervaren werkdruk

Op de vraag in hoeverre men in het algemeen de werkdruk ervaart, komt naar voren dat het overgrote 

deel van de Statenleden deze als hoog ervaart. 17% vindt deze werkdruk zelfs te hoog, 67% noemt 

de werkdruk hoog, slechts 14% vindt het precies goed.

 Tabel 4.1: Werkdruk naar provincie (n= 488)

 Hoe beoordeelt u de werkdruk in het algemeen?

   Te hoog Hoog Precies goed Laag Te laag

Zuid-Holland (83 zetels/3.400.000 inw) 12% 63% 18% 4% 2%

Noord-Holland (83 zetels/2.559.400 inw) 19% 64% 17% - -

Noord-Brabant (79 zetels/2.408.000 inw) 27% 73% - - -

Gelderland (75 zetels/1.949.200 inw) 16% 63% 18% 4% -

Limburg (63 zetels/1.143.000 inw) 16% 68% 14% 2% -

Utrecht (63 zetels/1.137.500 inw) 23% 59% 18% - -

Overijssel (63 zetels/1.094.000 inw) 13% 74% 10% 3% -

Friesland (55 zetels/630.500 inw) 20% 69% 11% - -

Groningen (55 zetels/570.400 inw) 11% 63% 23% 3% -

Drenthe (51 zetels/474.500 inw) 14% 75% 11% - -

Zeeland (47 zetels/374.900 inw) 26% 70% 4% - -

Flevoland (47 zetels/374.700 inw ) 10% 60% 20% 10% -

Totaal (gemiddeld) 17% 67% 14% 2% -

Er is geen samenhang met de provinciegrootte te constateren3. Wel zijn er verschillen tussen de 

provincies. Vooral in de provincie Noord-Brabant wordt veel werkdruk ervaren. In twee van de 

grootste vier provincies, Zuid-Holland en Gelderland, wordt minder werkdruk dan gemiddeld ervaren. 

In de provincies Flevoland en Groningen wordt het meest aangegeven dat men de werkdruk precies 

goed vindt.
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Ook de samenhang tussen ervaren werkdruk en omvang van de fractie geeft geen duidelijk beeld: 

alleen de allerkleinste fracties ervaren meer werkdruk dan gemiddeld4.

 Tabel 4.2: beoordeling werkdruk naar fractieomvang (n= 488)

 Hoe beoordeelt u de werkdruk in het algemeen?

Fractiegrootte  Te hoog Hoog Precies goed Laag Te laag

1-3 leden  22% 71% 7% - -

4-10 leden  17% 68% 10% 5% -

11-15 leden  15% 66% 18% 1% -

16-20 leden  18% 62% 18% 2% 1%

Meer dan 20 leden 17% 71% 12% 1% -

Totaal  17% 67% 14% 2% 0%

Gevraagd is de belangrijkste oorzaken van werkdruk te benoemen. Hierbij konden meerdere 

antwoorden gegeven worden.

 Tabel 4.3: Oorzaken werkdruk (n= 409)

Oorzaak %

De combinatie met mijn betaalde werk (baan/maatschappelijke functie) 55%

Zowel de bestuurlijke werkzaamheden als de activiteiten voor partij en fractie nemen toe 53%

De bestuurlijke werkzaamheden voor de provincie nemen toe 41%

De activiteiten voor de partij en de fractie vergen veel tijd 28%

De combinatie met verzorgende taken voor het gezin en/of familieleden 17%

Zowel de combinatie met de betaalde baan als de verzorgende taken 17%

Overige oorzaken 14%

De combinatie met een betaalde baan wordt het meest genoemd als factor die werkdruk veroorzaakt. 

Wat de werkzaamheden als Statenlid betreft, ligt er een accent bij de bestuurlijke activiteiten, minder 

bij de activiteiten van partij en fractie. Zoals eerder gezegd is de veronderstelling dat Statenactiviteiten 

minder gemakkelijk door individuele Statenleden beïnvloedbaar zijn dan partij- of fractieactiviteiten. 

Bij overige oorzaken worden vooral genoemd: de kleine omvang van de fractie, studie, te dikke of 

ambtelijke stukken en het benaderd worden door maatschappelijke instellingen.

Wat wel door de provincies zelf wordt beïnvloed, is de hoeveelheid bestuurlijk werk. De mate 

waarin de toename van deze bestuurlijke activiteiten als oorzaak van toegenomen werkdruk wordt 

16 3 Chi-kwadraat = 30,48, df= 22; p = 0,108 
4 Chi kwadraat = 8,37, df = 8; p = 0.40



genoemd, verschilt per provincie. Nader onderzoek, bijvoorbeeld aan de hand van onderlinge 

vergelijking tussen provincies over de inrichting van het Statenwerk zou meer inzicht in de oorzaken 

van werkdruk kunnen geven.

 Tabel 4.4:  Toename bestuurlijke activiteiten als oorzaak van werkdruk (n= 381)

  % 

Zuid-Holland  (83 zetels/3.400.000 inw) 46%

Noord-Holland  (83 zetels/2.559.400 inw) 34%

Noord-Brabant  (79 zetels/2.408.000 inw) 52%

Gelderland  (75 zetels/1.949.200 inw) 40%

Limburg  (63 zetels/1.143.000 inw) 41%

Utrecht  (63 zetels/1.137.500 inw) 42%

Overijssel  (63 zetels/1.094.000 inw ) 32%

Friesland  (55 zetels/630.500 inw) 53%

Groningen  (55 zetels/570.400 inw) 19%

Drenthe  (51 zetels/474.500 inw) 28%

Zeeland  (47 zetels/374.900 inw) 46%

Flevoland  (47 zetels/374.700 inw) 43%

Totaal 41%

Om meer inzicht te krijgen in de werkomstandigheden van Statenleden, is een aantal stellingen aan 

de respondenten voorgelegd. 

 Tabel 4.5: Stellingen over werkomstandigheden (n= 484)

 Altijd Vaak Soms Nooit

Het werk doet een groot beroep op mijn 

  aanpassingsvermogen/flexibiliteit 29% 48% 20% 3%

Het Statenlidmaatschap brengt met zich 

  mee dat ik onder tijdsdruk moet werken 20% 51% 27% 2%

Ik kom tijd te kort om mijn functie 

  goed te kunnen uitvoeren 16% 32% 43% 10%

Ik heb problemen met de hoeveelheid 

  informatie die ik moet verwerken 16% 31% 43% 9%

Zaken moeten snel worden afgehandeld; 

  het tempo is hoog 13% 42% 39% 6%

De fractiewerkzaamheden kosten te veel tijd 10% 33% 47% 9%

De externe contacten kosten te veel tijd 6% 28% 50% 16%

Ik zou het best wat kalmer aan willen doen 6% 25% 55% 15%
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ziektemelding had 
andere oorzaak 73%

Uit de reacties op deze stellingen over de werkomstandigheden komt naar voren, dat een Statenlid 

behoorlijk flexibel moet zijn. Er wordt onder tijdsdruk gewerkt en er moet veel informatie worden 

verwerkt.

Hoewel 47% van mening is vaak of altijd tijd tekort te komen om het Statenwerk goed te kunnen doen, 

wordt dit niet op conto van de externe contacten geschreven. Deze worden relatief weinig genoemd 

als activiteiten die teveel tijd kosten. Het Statenwerk vraagt veel van de leden: bijna eenderde van de 

Statenleden zou het best eens wat kalmer aan willen doen. 

 

De items uit tabel 4.5 kunnen worden opgevat als een schaal5 als indicator voor werkdruk. Deze 

schaal kan een score aannemen van minimaal 1 (in dat geval is er sprake van een lage werkdruk) 

en maximaal 4 (in dat geval is er sprake van een hoge werkdruk). Uit de scores van de provincies 

op deze ‘werkdrukmeter’ blijkt dat de provincie Noord-Brabant het hoogst scoort en de provincie 

Flevoland de laagste werkdruk heeft. Dit beeld wordt weergegeven in figuur 4.1.

 Figuur 4.1: Schaalscore werkdruk per provincie (n= 484)

Noord-Brabant   2,8 

Friesland     2,7 

Zeeland     2,7 

Limburg     2,6 

Noord-Holland     2,6 

Drenthe     2,6  

Gelderland     2,6

Utrecht     2,5

Zuid-Holland    2,4  

Overijssel    2,4  

Groningen    2,4  

Flevoland    2,4  

 1 2 3 4

Ook is gevraagd naar de mate van fractieondersteuning.  De omvang daarvan is gemiddeld 21 uur 

per week. Er is geen samenhang gevonden tussen de omvang van de fractieondersteuning en de 

ervaren werkdruk.

Heeft men zich in het afgelopen jaar ziek gemeld en zo ja, hing die ziekmelding samen met het 

Statenwerk? Van alle ondervraagden blijkt 24% zich een of meer keren ziek te hebben gemeld. Van 

die ziekmeldingen heeft 3% vooral en 24% enigszins met het Statenwerk te maken. Er is inderdaad 

een statistisch verband te zien tussen de ziekmeldingen en de ervaren werkdruk: Statenleden die 

aangeven dat hun ziekte deels te maken had met de werkzaamheden van het Statenlidmaatschap 

ervaren een hogere werkdruk.

18 5 De consistentie van de schaal is bepaald aan de hand van Cronbach’s alpha (0.81). 
Dit geeft een hoge consistentie aan. De ondergrens van Cronbach’s alpha is 0.70 .



 Figuur 4.2:  Ziekmelding in afgelopen jaar (n= 116)

 4.2 Effecten van e-mail en internet

Aan de respondenten is een aantal stellingen over het gebruik van e-mail en internet voorgelegd. 

De gedachte daarbij is dat ict-mogelijkheden enerzijds het Statenwerk vergemakkelijken, omdat 

informatie gemakkelijker beschikbaar is en communicatie gemakkelijker verloopt. Anderzijds wordt 

regelmatig de klacht gehoord dat Statenleden door e-mail en internetgebruik overspoeld worden met 

informatie. In onderstaande figuur is aangegeven in hoeverre men het eens is met de stellingen.

 Figuur 4.3: Meningen over internet en e-mailgebruik (n= 484) 6

Internet biedt nieuwe mogelijkheden  87%

Veel bruikbare informatie beschikbaar  86%

E-mail beantwoorden kost veel tijd   74%

E-mail bespaart beltijd   69%

Teveel informatie aangeboden   58%

Contact burgers gemakkelijker   58%

Tijd kan ik beter gebruiken  26% 

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

 Percentage dat het met de uitspraak eens is

Wat de effecten van internet en e-mail betreft, wegen positieve elementen zwaar. Weliswaar kost 

het beantwoorden van e-mail voor 74%van de Statenleden veel tijd, maar het gebruik van e-mail 

bespaart volgens 69% ook weer veel tijd die men anders aan de telefoon zou doorbrengen. In elk 

geval geeft het internetgebruik veel nieuwe mogelijkheden en zinvolle toegang tot informatie.

196 De volledige tekst van de stellingen vindt u in bijlage 2.

t.g.v. statenlidmaatschap 3%

deels t.g.v. statenlidmaatschap 24%

ziektemelding had 
andere oorzaak 73%



 4.3 Effecten van de dualisering

Van de respondenten blijkt 57% geen ervaring te hebben als Statenlid voor maart 2003, het moment 

van invoering van het duale stelsel in de provinciale politiek. Van de groep die wel ervaring heeft 

(43%), geeft desgevraagd bijna een kwart aan nog evenveel tijd aan het Statenwerk te besteden als 

voor de invoering van de dualisering. Driekwart is echter meer tijd kwijt, slechts 2% vindt dat er nu 

minder tijd voor het Statenwerk nodig is.

 Figuur  4.4:    Effecten van dualisering op de tijdsbesteding:                                                            

  respondenten met ervaring voor maart 2003 (n= 210)

Aan degenen die aangaven meer of juist minder tijd kwijt te zijn is gevraagd hoeveel dat dan in uren 

per week is. Wie meer tijd aan het Statenwerk besteedt, zegt dat dat gemiddeld om 7 uur per week 

meer gaat. Een klein aantal Statenleden geeft aan minder tijd te besteden (n=5). Men heeft dan 

gemiddeld 3 uur minder nodig.  

Ter informatie: in het eerder genoemde onderzoek van 1999, toen het duale stelsel nog niet was 

ingevoerd, gaven de ondervraagden aan gemiddeld 17 uur per week aan het Statenwerk te besteden; 

4 uur minder dan in dit onderzoek het geval is.

Kennelijk heeft het merendeel van de ondervraagden het gevoel dat het werken in het duale stelsel 

fors meer tijd vraagt dan voorheen. 

Waar zit dan de belangrijkste verandering in? Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat alle 

aspecten van het Statenwerk meer tijd vragen in het duale stelsel.

20 7 Evaluatie van de Wet dualisering gemeentebestuur, eindrapport, Berenschot, december 2004

minder tijd 2%

evenveel tijd 23%

meer tijd 75%



In de verdeling van de beschikbare tijd over de verschillende activiteiten heeft zich een verschuiving 

voorgedaan. Er wordt relatief minder vergaderd en er zijn meer externe contacten met burgers en 

maatschappelijke organisaties. Ook opvallend is dat de contacten met andere overheden sterk zijn 

toegenomen: in 1999 waren die verwaarloosbaar.

In vergelijking met de conclusies uit het recente onderzoek van de Berenschot naar de effecten 

van dualisering op de lokale politiek7, lijken de effecten van het duale werken in de provincie iets 

positiever. Waar geconstateerd werd dat in gemeenten nog steeds evenveel vergaderd wordt en er 

nauwelijks meer tijd buiten het gemeentehuis wordt doorgebracht, is dit beeld voor provincies meer 

extern gericht. Wel is het opmerkelijk dat dit niet tot minder tijdsbesteding heeft geleid.

Uit de antwoorden op de open vragen blijkt, dat men van mening is dat er nog (te) veel gedetailleerde 

informatie aangeboden wordt. Dit leidt tot veel leeswerk en discussies op detailniveau.

   Figuur 4.5:  Verdeling van activiteiten voor en na invoering dualisering  (in procenten)

contacten andere overheden

   

partijactiviteiten

   

fractie 
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Een andere vraag die speelt bij de invoering van de dualisering, is de vraag welke invloed dit heeft 

op de competenties van Statenleden. Is er een ander type Statenlid nodig in dit nieuwe stelsel? Uit 

de antwoorden op de vraag naar de competenties die nu meer dan voorheen nodig zijn, ontstaat het 

volgende beeld:

 Tabel 4.6: Nieuwe competenties in het duale stelsel (meerdere antwoorden mogelijk, n= 477)

Competentie %

Sociale vaardigheden (netwerken/contacten leggen) 57%

Presentatievaardigheden (mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden) 56%

Vaardigheid in het opstellen van (beleids-)notities/stukken kunnen opstellen (ivm initiatieven) 47%

Kennis van het openbaar bestuur 47%

Computergebruik: programmatuur (software), e-mailverkeer en internettoepassingen 44%

Kennis van specifieke beleidsterreinen 40%

Kennis en inzicht van juridische aspecten rond beleid (beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluatie) 36%

Kennis van wet- en regelgeving 27%

Geen, er zijn geen aanvullende kennis en /of vaardigheden nodig 20%

Andere vaardigheden nl…. 8%

In het duale stelsel wordt vooral een beroep gedaan op de sociale vaardigheden en de 

presentatievaardigheden van het Statenlid. Ook schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en kennis 

van het openbaar bestuur worden als belangrijke competenties beschouwd.
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 5 De arbeidsvoorwaarden

Statenleden hoeven hun publieke functie, in financiële zin, niet voor niets te vervullen. Zij ontvangen 

een vergoeding voor hun werkzaamheden op basis van het Rechtspositiebesluit Staten- en 

commissieleden. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2004 € 11.227  per jaar. 

Provinciale Staten kunnen zelf bij verordening bepalen dat, tot ten hoogste 20%, naar beneden wordt 

afgeweken of dat 20% van de vergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van het aantal gehouden 

vergaderingen (presentiegeld). 

Er wordt in de vergoeding geen onderscheid gemaakt naar provinciegrootte of naar eventuele 

functies die men als Statenlid vervult. In dit onderzoek is gevraagd of dit onderscheid wel gemaakt 

zou moeten worden. Daarnaast zijn er diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Statenleden kunnen verlofdagen opnemen bij hun werkgever, het politiek verlof. Gevraagd is naar 

het aantal dagen per maand dat men van deze regeling gebruikmaakt: dit blijken er per maand 

gemiddeld 3 te zijn.

 5.1 De primaire arbeidsvoorwaarde

Het Statenlidmaatschap wordt geacht een nevenfunctie te zijn  die kan worden uitgeoefend naast 

een hoofdfunctie. De vergoeding voor werkzaamheden betreft geen vergoeding voor de verrichte 

arbeid, maar een compensatie voor mogelijke inkomensderving in de hoofdfunctie. 

Zo wordt de vergoeding niet altijd ervaren. Er zijn Statenleden die wel van mening zijn dat de 

vergoeding in relatie zou moeten staan tot de verrichte arbeid.

In het onderzoek is gevraagd een rapportcijfer te geven voor de vergoeding, zowel als 

tegemoetkoming voor gederfde inkomsten, als in relatie tot het takenpakket. Daarnaast is gevraagd 

wat men een redelijke vergoeding zou vinden.
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 Tabel 5.1: Rapportcijfer voor de vergoeding 

 

   Rapportcijfer vergoeding  Rapportcijfer vergoeding  Hoogte gewenste 

   als tegemoetkoming   in relatie  tot vergoeding 

   gederfde inkomsten verrichte werkzaamheden in euro ’s per jaar

   (n=464) (n=481) (n=447)

Zuid-Holland  (83 zetels/3.400.000 inw) 4,2 4,1 19.700

Noord-Holland  (83 zetels/2.559.400 inw) 4,1 3,5 24.300

Noord-Brabant  (79 zetels/2.408.000 inw) 4,0 3,5 22.200

Gelderland  (75 zetels/1.949.200 inw) 4,5 4,4 18.800

Limburg  (63 zetels/1.143.000 inw) 4,4 4,0 19.800

Utrecht  (63 zetels/1.137.500 inw) 4,9 4,0 19.400

Overijssel  (63 zetels/1.094.000 inw) 4,5 4,2 19.100

Friesland  (55 zetels/630.500 inw) 4,2 3,9 19.400

Groningen  (55 zetels/570.400 inw) 5,5 4,8 17.700

Drenthe  (51 zetels/474.500 inw) 4,2 3,7 19.900

Zeeland  (47 zetels/374.900 inw) 4,9 5,0 17.600

Flevoland  (47 zetels/374.700 inw) 5,2 4,7 16.900

Totaal (gemiddelde) 4,5 4,1 19.900

Hoe men ook tegen de vergoeding aankijkt, in beide gevallen krijgt die een onvoldoende. Zeker als 

de vergoeding in relatie zou moeten staan tot de verrichte werkzaamheden, scoort deze erg laag: 

een 4,1. Ook als de vergoeding moet worden opgevat als tegemoetkoming voor gederfde inkomsten, 

blijft het cijfer laag: een 4,5.  Er is geen significant verband te constateren tussen de waardering en 

de provincie(grootte).

Tussen provincies zijn er wel verschillen: met name de respondenten uit Noord-Holland en Noord-

Brabant geven significant lagere cijfers. Nu bleek ook eerder dat in deze provincies relatief veel tijd 

aan de functie wordt besteed en dat deze Statenleden ook meer werkdruk ervaren dan collega’s uit 

andere provincies. 

In onderstaande tabel wordt de samenhang voor alle Statenleden tussen de waardering voor de 

beloning, de werkdruk en de hoogte van de gewenste beloning weergegeven. Opvallend is, dat ook 

diegenen die de werkdruk als goed of zelfs laag ervaren (n = 78) een hogere beloning dan de huidige 

€ 11.227 reëel zouden vinden.
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 Tabel 5.2: Samenhang tussen werkdruk, tijdsbesteding en waardering voor vergoeding 

Ervaren werkdruk Gemiddeld rapportcijfer Werkzaamheden als  Hoogte gewenste

(n = 488)  beloning  Statenlid in uren per week  vergoeding

Te hoog 3,2 21 21.900

Hoog 4,3 22 20.100

Precies goed/laag 5,4 18 16.300

Wat ook opmerkelijk is, is dat de groep die een te hoge werkdruk ervaart, niet de meeste tijd aan 

de functie besteedt. Wellicht kan de verklaring worden gevonden in de combinatie met andere 

werkzaamheden en taken: wie het Statenwerk met veel andere zaken combineert, zal eerder het 

gevoel hebben onder druk te moeten werken.

 Tabel 5.3: Samenhang tussen tijdsbesteding en beoordeling van vergoeding 

Beoordeling  n  =  Uren per week Waarvan  Waarvan  Waarvan 

vergoeding   bestuurstaken fractieactiviteiten  reistijd

Voldoende 40 17 8 6 3

Te laag 412 22 10 7 4

Speelt geen rol 16 21 10 8 3

De Statenleden is ook gevraagd een algemene beoordeling van de vergoeding te geven, waarbij ook 

de mogelijkheid kon worden aangegeven dat deze geen rol speelt.

Gekeken is naar de samenhang van de algemene waardering en de tijd die men per week besteedt 

aan de verschillende aspecten van het Statenwerk. Hier blijkt dat diegenen die de vergoeding 

voldoende vinden, minder tijd per week aan het Statenwerk besteden dan gemiddeld. Met name 

de uren die in het bestuurlijke werk gaan zitten, blijken minder te zijn dan die van degenen die de 

beloning te laag vinden.

Tenslotte is gevraagd naar de wenselijkheid van een grotere variatie in de vergoeding aan te brengen. 

Als opties werden voorgelegd de variatie naar provinciegrootte en naar politieke functie.

25



 Tabel 5.4: Wenselijkheid relatie provinciegrootte- vergoeding (n = 470)

    Vergoeding zou in relatie moeten  Aantal uren besteed 

    staan tot provinciegrootte aan Statenwerk

    (%(helemaal) mee eens) (in gemiddeld aantal uren per week)

Zuid-Holland  (83 zetels/3.400.000 inw) 85% 19

Noord-Holland  (83 zetels/2.559.400 inw) 60% 23

Noord-Brabant  (79 zetels/2.408.000 inw) 44% 24

Gelderland  (75 zetels/1.949.200 inw) 54% 21

Limburg  (63 zetels/1.143.000 inw) 21% 22

Utrecht  (63 zetels/1.137.500 inw) 14% 20

Overijssel  (63 zetels/1.094.000 inw)  23% 22

Friesland  (55 zetels/630.500 inw) 11% 23

Groningen  (55 zetels/570.400 inw) 6% 21

Drenthe  (51 zetels/474.500 inw) 22% 20

Zeeland  (47 zetels/374.900 inw) 4% 18

Flevoland  (47 zetels/374.700  inw)  11% 16

Totaal  33% 21

Er is een duidelijk verband te zien tussen de omvang van de provincie en de voorkeur voor het 

koppelen van de hoogte van de vergoeding aan provinciegrootte. Daarbij is het verband gelegd met 

de tijdsbesteding naar provinciegrootte: de tijdsbesteding geeft geen aanleiding de hoogte van de 

vergoeding aan de omvang te koppelen.

Wat de variatie naar functie betreft is het beeld als volgt:

 Tabel 5.5:  Wenselijkheid variatie vergoeding naar functie (n = 470)

 %

Helemaal niet mee eens 6%

Niet mee eens 19%

Mee eens 49%

Helemaal mee eens 26%

Totaal 100%

In paragraaf 3.2 bleek dat met name fractievoorzitters meer tijd dan gemiddeld aan hun functie 

besteden.
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5.2 De secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast een primaire vergoeding wordt aan Statenleden op basis van het Rechtspositiebesluit 

een vaste onkostenvergoeding verstrekt. Ook deze  vergoeding wordt jaarlijks door de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Daarnaast zijn er diverse andere 

mogelijkheden om gemaakte kosten te vergoeden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet 

in elke provincie gelijk. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de verschillende vergoedingen 

per provincie. Gezien de opmerkingen die door respondenten naar aanleiding van de vragenlijst 

werden gemaakt, lijkt het een goede zaak deze vergoedingen onderling gelijk te trekken. De verrichte 

werkzaamheden en belasting van Statenleden blijken immers ook dicht bij elkaar in de buurt te 

liggen.

Ook de mate van gebruik verschilt.  Vooral de vergoedingen die met automatisering en met het reizen 

te maken hebben, worden veel gebruikt. Op de vergoedingen voor scholing en cursussen wordt af en 

toe een beroep gedaan, de overige regelingen worden vooral incidenteel benut.

Los van het gebruik van de verschillende vergoedingen, is de Statenleden gevraagd naar hun 

waardering van de vergoeding middels een rapportcijfer. Daarbij is men met name over de 

meest gebruikte vergoedingen redelijk tevreden. Ook hier doen zich geen opvallende verschillen 

naar provinciegrootte voor en is de tendens vergelijkbaar met de tevredenheid over de primaire 

vergoeding. 

Wat verder opvalt is dat zich nogal wat onderlinge verschillen tussen provincies voordoen, 

bijvoorbeeld wat de ADSL/ISDN-aansluiting en het gebruik van de OV-jaarkaart betreft.

De uitkering bij aftreden wordt ook uiteenlopend gewaardeerd. In diverse provincies is de waardering 

redelijk, in enkele provincies echter is de waardering ronduit slecht. Hierbij is nog niet gekeken naar 

de onderlinge verschillen in regelingen tussen provincies, dit zou echter zeker de moeite van het 

verder uitwerken waard zijn.
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   Figuur 5.1: Rapportcijfers voor de vergoedingen per provincie (n = 427)
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Tenslotte is onderzocht op welke manier de arbeidsvoorwaarden verbeterd zouden kunnen worden.

 Tabel 5.6: Gewenste verbeteringen vergoedingen (n = 464)

  %

De vergoedingen dienen te worden verhoogd 40%

Er moet  een duidelijke samenhang worden aangebracht  tussen de 

  verrichte werkzaamheden en de hoogte van de beloning  35%

Het aantal mogelijke vergoedingen kan worden uitgebreid 10%

Er is geen aanpassing nodig 6%

Weet niet/geen mening 6%

Het aantal mogelijke vergoedingen kan worden teruggebracht 3%

De vergoedingen zijn te ruim en dienen te worden verlaagd --

Totaal 100%

Verhoging van de vergoedingen wordt het meest als mogelijke verbetering genoemd. Ook een 

duidelijker verband tussen de hoogte van de beloning en de verrichte werkzaamheden wordt als 

suggestie ondersteund. Uitbreiding van vergoedingen krijgt weinig bijval, evenmin als verlaging of 

beperking van het aantal vergoedingen.
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 6 Conclusies

In dit onderzoek is een verband gelegd tussen tijdsbesteding, ervaren werkdruk en waardering voor 

de verschillende vergoedingen van Statenleden.

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  1  Tijdsbesteding

De werkzaamheden

•  Een Statenlid besteedt gemiddeld 21 uur per week aan het Statenwerk. Tussen de provincies 

varieert het aantal uren dat men aan het Statenwerk besteedt aanzienlijk.

•  Met uitzondering van de provincie Noord-Brabant besteedt men in verhouding meer tijd aan 

bestuurstaken dan aan activiteiten voor de fractie. 

•  Er is geen sprake van samenhang tussen tijdsbesteding en provinciegrootte. Met andere woorden 

het is niet zo dat in de grotere provincies meer tijd wordt besteed aan bestuurstaken. De provincie 

Utrecht besteedt in verhouding de meeste tijd aan bestuurstaken: 57%.

•  Statenleden met een specifieke functie besteden meer tijd aan het Statenwerk dan leden 

zonder een dergelijke functie. De meeste extra tijd wordt aan het Statenwerk besteed door 

fractievoorzitters: zij besteden gemiddeld 24 uur per week aan het Statenwerk.

•  De meeste tijd van het bestuurswerk wordt besteed aan het lezen van stukken en het voorbereiden 

van vergaderingen. Dit geldt ook voor het fractiewerk.

•  In vergelijking met een eerder onderzoek in 1999 naar tijdsbesteding van Statenleden blijkt dat de 

vergadertijd is afgenomen terwijl de tijd, besteed aan contacten met andere overheden, burgers 

en maatschappelijke organisaties, is toegenomen.

De combinatie met een betaalde baan

•  Landelijk gezien combineert 80% van de Statenleden een betaalde baan met het 

Statenlidmaatschap. Gemiddeld werken Statenleden 33 uur per week in een betaalde functie. In 

de provincie Limburg is dit aanzienlijk minder, namelijk 28 uur per week.

•  Ongeveer 44% van alle Statenleden heeft thuiswonende kinderen en deze Statenleden besteden 

gemiddeld 16 uur per week aan zorgtaken.

• Gemiddeld genomen hebben de Statenleden een werkweek van ruim 50 uur.
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  2  De werkdruk

•  67% van de Statenleden ervaart de werkdruk als hoog, 17% als te hoog. Er is geen samenhang 

met de provincieomvang. Wel ervaren de kleine fracties een hogere werkdruk.

•  In de provincie Noord-Brabant wordt veel werkdruk ervaren terwijl de Statenleden in Flevoland en 

Groningen meer dan in de andere provincies aangeven dat de werkdruk ‘precies goed’ is.

•  De belangrijkste oorzaak van werkdruk is de combinatie van het Statenlidmaatschap met betaald 

werk, gevolgd door het gevoel dat de werkzaamheden toenemen. Dit komt overeen met de 

resultaten uit een eerder onderzoek dat in 1999 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties werd uitgevoerd.

•  Statenleden moeten flexibel zijn, men moet onder tijdsdruk werken met een hoog werktempo. 

Bijna eenderde van de Statenleden geeft aan dat men het best kalmer aan zou willen doen.

•  24% van de Statenleden heeft zich het afgelopen jaar een of meerdere keren ziek gemeld. Van 

deze groep geeft 27% aan dat deze ziektemelding met het Statenwerk te maken had.

•  Het gebruik van internet en e-mail biedt de Statenleden nieuwe mogelijkheden maar het levert 

netto geen tijdsbesparing op. De tijd die wordt bespaard op telefoneren wordt weer gebruikt voor 

het e-mailverkeer. 

•  De bevindingen over de werkdruk gecombineerd met de antwoorden van Statenleden op de open 

vragen, geven aan dat men nog veel met details bezig is; er wordt nog niet ‘duaal’, dat wil zeggen 

op hoofdlijnen, bestuurd. 

  3  Effecten van dualisering

•  Statenleden hebben het gevoel dat het werken in het duale stelsel fors meer tijd vraagt. 75% van 

de Statenleden die ervaring hebben met het Statenwerk voor invoering van de dualisering, is van 

mening dat het Statenwerk meer tijd is gaan kosten: gemiddeld 7 uur per week. Uit een vergelijking 

met eerder onderzoek uit 1999 blijkt ook dat Statenleden na de invoering van de dualisering 4 uur 

per week meer aan het Statenwerk zijn gaan besteden. 

•  Met name de externe contacten met burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden 

zijn toegenomen.

•  In het duale stelsel wordt vooral een beroep gedaan op de sociale vaardigheden en de 

presentatievaardigheden van het Statenlid. 
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  4  De primaire arbeidsvoorwaarde

•  Ondanks dat de vergoeding van het Statenlid een compensatie is voor mogelijke inkomstenderving 

is er een groep Statenleden die van mening is dat de vergoeding in relatie zou moeten staan tot de 

verrichte arbeid. 

•  De overgrote meerderheid van de Statenleden is ontevreden met de huidige vergoeding. Men  

geeft een rapportcijfer van 4,5 als de vergoeding wordt opgevat als tegemoetkoming voor gederfde 

inkomsten en een 4,1 als de vergoeding wordt gezien in relatie tot de verrichte werkzaamheden. 

•  De waardering voor de vergoeding hangt samen met de ervaren werkdruk: hoe meer werkdruk 

men ervaart des te lager men de vergoeding waardeert.

•  Op basis van de antwoorden blijkt dat men een bedrag van € 19.900 per jaar als redelijke 

vergoeding beschouwt.

•  Er bestaat een verband tussen de omvang van de provincie en de voorkeur voor het koppelen van 

de hoogte van de vergoeding aan de provinciegrootte: grotere provincies hebben dus een grotere 

voorkeur voor zo’n koppeling. De tijdsbesteding geeft echter geen aanleiding om de hoogte van 

de vergoeding aan de omvang te koppelen.

  5  De secundaire arbeidsvoorwaarden

•  De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet in elke provincie gelijk, ook de mate van gebruik 

verschilt per provincie. Vergoedingen voor automatiseringskosten en reizen worden veel 

gebruikt.

•  Men is (redelijk) tevreden over de meest gebruikte vergoedingen. Er doen zich tussen provincies 

verschillen voor in de waardering van de ADSL / ISDN-aansluiting en de OV-jaarkaart.

•  De uitkering bij aftreden wordt uiteenlopend gewaardeerd. Om hier meer over te kunnen zeggen 

is gericht onderzoek nodig naar de onderlinge verschillen in regelingen tussen de provincies.

•  Verhoging van de vergoedingen wordt door de Statenleden het meeste als mogelijke verbetering 

genoemd.
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 Bijlage 1 Tabellen

 Tabel 1.1:  Respons naar sexe (n = 518)

Geslacht Respons Statenleden

Vrouw 33% 29%

Man 67% 71%

 Tabel 1.2: Respons naar provincie (n = 523)

Provincie Respons Statenleden % deelname

Drenthe 29 51 57%

Flevoland 34 47 72%

Friesland 47 55 85%

Gelderland 52 75 69%

Groningen 38 55 69%

Limburg 45 63 71%

Noord-Brabant 51 79 65%

Noord-Holland 57 83 69%

Overijssel 42 63 67%

Utrecht 46 63 73%

Zeeland 29 47 62%

Zuid-Holland 53 83 64%

Landelijk 523 764 68%

 Tabel 1.3:  Respons naar partijlidmaatschap (n = 516)

Partijlidmaatschap Respons Statenleden

CDA 31,6% 29,1%

PvdA 26,4% 25,8%

VVD 17,2% 18,1%

GroenLinks 7,8% 6,7%

CU/SGP 3,9% 6,5%

SP 1,6% 5,1%

D66 4,3% 4,1%

LPF 1,6% 2,2%

Overig 3,5% 2,5%
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 Tabel 1.4: Respons naar leeftijd (n = 517)

Leeftijdscategorie %

20 – 30 jaar   5,4%

31 – 40 jaar 14,5%

41 – 50 jaar 28,8%

51 – 60 jaar 40,2%

60 – 65 jaar   8,2%

65 +   2,7%

De gemiddelde leeftijd is 49 jaar.

Diverse achtergrondkenmerken

Hoeveel jaar bent u in totaal Statenlid? (n=510) 

3,75 jaar

Heeft u bestuurlijke ervaring? (n=516)

 57% ervaring in openbaar bestuur

 30%  wel bestuurlijke ervaring in andere vorm 

 13%  geen bestuurlijke ervaring

Verantwoording van de respons bij grafieken die uit meerdere vragen zijn samengesteld

 Respons bij grafiek 3.3: Tijdsbesteding werkzaamheden Statenwerk 

Werkzaamheden (aantal respondenten)

Voorbereiden vergaderingen/lezen stukken 439

Staten- en commissievergaderingen 441

Fractieactiviteiten 437

Contact organisaties 420

Contact burgers 400

Contact andere overheden 381

Partijactiviteiten 419

 Respons bij grafiek 3.4:  Tijdsbesteding voor de fractie 

Werkzaamheden (aantal respondenten)

Voorbereiden vergaderingen 248

Voorbereiden eigen initiatieven 238

Contact organisaties 240

Publieke verantwoording kiezers en leden 235

Ombudsfunctie burgers 219

Evalueren eigen functioneren 224
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 Bijlage 2 Stellingen 

Stellingen met betrekking tot e-mail en internetgebruik
- E-mail bespaart veel tijd omdat ik veel minder hoef te bellen
-  Doordat informatie elektronisch gemakkelijk kan worden aangeleverd, krijg ik snel veel bruikbare 

informatie beschikbaar
- Het internet biedt voor mijn werkzaamheden als Statenlid veel nieuwe mogelijkheden
- Het internet maakt het contact met de burgers gemakkelijker
- Het kost mijn aanzienlijk veel tijd om mijn e-mailberichten af te handelen
- Ik krijg te veel informatie via e-mail en/of internet aangeboden
-  De tijd die ik aan internet en e-mails besteed kan ik beter gebruiken voor andere zaken zoals de 

(persoonlijke) contacten met burgers en groeperingen
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 Bijlage 3 Secundaire arbeidsvoorwaarden    

    (overzicht) 

 Beschikbare regelingen per provincie (bron: opgave door de Statengriffiers)

Vergoedingen ZH NH NBr Gld Lb Ut Ov Fr Gr Dr Zld Fl

Autokostenvergoeding/kilometervergoeding √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ --

OV-jaarkaart √ √ -- √ √ √ -- -- -- -- -- --

Reiskostenvergoeding via reisdeclaraties √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Vergoeding buitenlandse dienst/studiereizen √ -- √ √ ? √ √ --* -- √ √ √

Verblijfskostenvergoeding √ √ √ √ √ √ √ --* √ √ √ √

Vergoeding voor cursussen/ congressen √ √ √ √ -- -- √ √ √ √ √ √

Bruikleen van een fax, computer of laptop √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tegemoetkoming aan-sluitkosten  ADSL/ISDN √ -- √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Tegemoetkoming kosten van scholing √ √ √ -- -- -- √ -- √ -- -- √

Tegemoetkoming kosten van  kinderopvang √ √ √ √ -- √ √ -- √  √ --

Tegemoetkoming premie 

  ziektekostenverzekering   √ -- √ -- -- -- -- -- -- -- -- --

Uitkering bij het aftreden   √ √ √ √ √ √* √ √ -- √ -- √

Vergoeding voor outplacement  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- √ --

Voorzieningen i.v.m. ouderdom, 

  invaliditeit en overlijden   √ * √ -- -- √ * -- √ -- -- √ * -- --

Dienstreizen en verblijfskosten:

• Friesland: alleen als de provincie organiseert, anders uit fractiebudget.

Uitkering bij aftreden:

•  Utrecht: maar aansluitend als een Statenlid aantoonbaar inkomen/uren heeft moeten inleveren 

om zijn Statenlidmaatschap te kunnen vervullen en hij na aftreden niet extra gaat werken;

 • Voorzieningen ouderdom etc:

 • Zuid –Holland: alleen uitkering bij overlijden

 • Limburg: bijdrage i.v.m. bijverzekering om eventueel pensioengat (e.a.) op te vangen 



 Waardering van de gebruikers van regelingen uitgedrukt in rapportcijfers per provincie 

Vergoedingen ZH NH NBr Gld Lb Ut Ov Fr Gr Dr Zld Fl Totaal

Het totale pakket aan 

  secundaire arbeidsvoorwaarden 6,4 5,6 5,3 5,6 5,4 5,1 5,5 5,5 6,2 4,8 5,1 5,8 5,6

De vaste onkostenvergoeding 6,1 4,8 4,6 5,2 4,9 5,2 5,3 4,9 6,1 4,8 5,4 5,6 5,2

In volgorde van gebruik

Bruikleen van een fax, 

  computer of laptop 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 7,0 7,4 8,1 8,2 7,0 8,2 8,2 8,0

Tegemoetkoming aan-

  sluitkosten  ADSL/ISDN 7,7 - 7,7 7,1 7,3 6,2 7,1 7,6 7,9 7,0 8,3 8,1 7,5

Autokostenvergoeding/ 

  kilometervergoeding 5,6 6,4 6,0 6,8 6,1 5,7 6,0 5,8 6,6 5,0 6,5 - 6,1

Reiskostenvergoeding via 

  reisdeclaraties 6,7 7,7 6,8 6,9 6,6 6,6 7,0 6,8 7,6 6,5 7,5 7,4 7,0

OV-jaarkaart 8,9 8,7 - 8,4 8,7 - - - - - - - 8,7

Vergoeding voor cursussen/ 

  congressen 6,9 5,9 7,3 7,1 - - 7,0 7,1 7,3 7,0 7,7 6,6 7,1

Tegemoetkoming kosten 

  van scholing 6,8 5,7 7,0 - - - 5,9 - 6,8 - - - 6,6

Verblijfskostenvergoeding 6,8 6,8 6,8 8,5 ?* 8,3 7,6 - 7,5 7,3 8,4 7,8 7,5

Tegemoetkoming premie 

  ziektekostenverzekering   7,8 - 6,6 - - - - - - - - - 7,2

Politiek verlof 5,8 4,4 2,0 3,3 4,7 5,0 7,4 6,4 7,0 4,0 7,0 6,0 5,5

Tegemoetkoming kosten 

  van kinderopvang 6,0 8,0 6,2 7,0 - 6,0- - 5,0 7,0 - - - 6,4

Vergoeding buitenlandse 

  dienst/studiereizen - - 4,5 6,0 6,0 10 - - - - - - 6,2

Overige vergoedingen

Uitkering bij het aftreden   6,4 6,1 5,9 6,3 5,5 4,6 5,0 5,5 - 5,6 - 3,9 5,6

Vergoeding voor outplacement  - - - - - - - - - - 3,5 - 3,5

Voorzieningen i.v.m. ouderdom, 

  invaliditeit en overlijden   4,8 4,6 - - 4,0 - 3,6 - - 4,3 - - 4,3

* geen gegevens; men maakt  zelden gebruik  van de regeling.
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