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Weike Medendorp, PvdA

“Met gegrauw en gesnauw
bereik je niks”
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?

“Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem
bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci, waarmee we een conflict van tientallen jaren tot een goed einde hebben gebracht. Verder zijn we de meest duurzame provincie
geworden; ook een mooi resultaat. Maar het meest trots ben ik toch wel op het dossier
jeugdzorg. Daarin hebben we Statenbreed goed gefunctioneerd, en daar ben ik blij om. Op
mijn initiatief hebben we dialoogsessies met de sector georganiseerd op basis waarvan we
tot een verbeterprogramma zijn gekomen. Ik heb altijd gevonden dat je jeugdzorg niet moet
politiseren maar gewoon samen voor het beste voor het kind moet gaan. En dat is gelukt.”

Wat heeft deze periode u persoonlijk gebracht?

“Ik herinner me dat ik in het begin nog vrij voorzichtig was, maar daarna al vrij snel de uitdaging zocht in grotere en bredere projecten; er zaten zelfs moties van € 10 miljoen bij. Dus
voor m’n gevoel ben ik echt gegroeid deze periode en sta ik stevig in mijn schoenen, ook
buiten de Statenzaal.”

Welke adviezen zou u de nieuwe Statenleden mee willen geven?

“Tip 1: Neem een open houding aan. Luister goed naar wat er leeft in de samenleving,
en wees bereid om je eigen beeld bij te sturen. Denk niet dat alles zich in de Statenzaal
afspeelt, want het échte Statenwerk speelt zich juist buiten die zaal af. Tip 2: Laat je niet
verleiden om mee te gaan in het gegrauw en gesnauw van andere Statenleden; een beetje
humor op z’n tijd is van belang om plezier in je werk te houden. Met geschreeuw bereik je
helemaal niks. Behalve dan dat de buitenwereld een verkeerd beeld krijgt van de provinciale politiek.”
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Ingrid Muijs, VVD

“Durf ook eens ‘nee’ te zeggen”
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?

“Van de vier periodes die ik heb meegemaakt als Statenlid vond ik deze laatste periode
absoluut het dieptepunt. En dan bedoel ik vooral de manier waarop de coalitie met de oppositie om ging. In de voorgaande periodes waren we gegroeid in onze nieuwe, dualistische,
controlerende rol, maar die groei is in de laatste periode voor mijn gevoel volledig afgebroken. Dat vind ik heel jammer. Gelukkig kreeg de coalitie op een bepaald moment ook
in de gaten dat de situatie gewoon niet werkbaar was, waarna het een beetje beter ging.
Ondanks alle frustraties zijn er toch nog wel een paar dossiers waar ik met een goed gevoel
op terug kijk, hoor. Zoals de herindeling Noord-Limburg en de impuls voor de bouwsector
waar ik me sterk voor heb gemaakt.”

Wat heeft deze periode u persoonlijk gebracht?

“Op de eerste plaats heb ik door het Statenwerk ontzettend veel interessante mensen en
ondernemers leren kennen. Daarnaast heb ik de kans gekregen me te verdiepen in onderwerpen waar ik nog niets vanaf wist, waardoor ik nog meer over Limburg heb geleerd.
Zonder dit werk had ik nooit geweten dat de Provincie zich met zoveel interessante onderwerpen bezig houdt. Tot slot leer je dankzij dit werk goed te nuanceren; je roept niet zomaar
iets zonder dat je alle feiten kent, ook in het dagelijks leven niet.”

Welke adviezen zou u de nieuwe Statenleden mee willen geven?

“Neem zelf initiatief, laat niet alles over aan GS. En neem de controlerende taak van het
Limburgs Parlement serieus. Je mag best kritisch zijn, ook als coalitie. Houd tot slot altijd
het grotere belang voor ogen en durf ook eens ‘nee’ te zeggen om zo het grotere belang te
dienen. Je kunt het niet voor iedereen goed doen.”
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Piet Franssen, PNL

“Kom niet terug op besluiten uit
een vorige periode”
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?

“Voor mij was het een zeer boeiende periode omdat ik deel uitmaakte van de coalitie. Als
éénmansfractie is het natuurlijk heel bijzonder om dat mee te mogen maken. In mijn eerste periode zat ik in de oppositie, en voelde ik me soms een speld in de hooiberg, dus
die tweede periode was echt een weldaad. Vanuit de coalitie heb ik de aandacht kunnen
vestigen op onderwerpen die ik een warm hart toedraag: denk aan grote projecten in de
monumentenzorg; kunst en cultuur; regionale zaken zoals de renovatie van de Rodahal;
streekproducten; enzovoort.”

Wat heeft deze periode u persoonlijk gebracht?

“Heel veel kennis en ervaring, en een enorm netwerk, waar ik als wethouder nog regelmatig
profijt van heb. Het is gelukkig niet zo dat de deur van het Gouvernement dicht slaat op het
moment dat je geen Statenlid meer bent. Die deur blijft open staan, en dat komt heel goed
van pas.”

Welke adviezen zou u de nieuwe Statenleden mee willen geven?

“Als éénmansfractie moet je realistisch zijn: je kunt je beter in een paar dossiers heel goed
verdiepen, dan in alle onderwerpen een beetje. Realiseer je dat er heel veel tijd in het Statenwerk gaat zitten, dus regel met je werkgever dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om
je goed te verdiepen in de materie voordat je een mening vormt. Neem echter niet te veel
hooi op je vork, want dan zie je door de bomen het bos niet meer en is de lol er heel snel af.
Voor Provinciale Staten in het algemeen heb ik nog de tip: kom niet terug op de besluiten
uit een vorige periode, want dan zet je de geloofwaardigheid van de provinciale politiek op
het spel.”
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Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren

“Blijf dicht bij jezelf”
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?

“Ik had vier jaar geleden nog geen politieke ervaring, dus ik moest echt in mijn rol als politicus groeien. Als ik nu terugkijk, is dat vrij snel gelukt. In korte tijd kon ik bij veel mensen door
de vooroordelen over de Partij voor de Dieren heen prikken. Politiek gaat om vertrouwen,
en toen ik dat vertrouwen van anderen won, kon ik scoren op de onderwerpen die ik belangrijk vind. Ik heb uiteindelijk zelfs meer binnengehaald dan ik aanvankelijk had verwacht. Dus
ik kijk met een tevreden gevoel terug.”

Wat heeft deze periode u persoonlijk gebracht?

“Je leert om op meerdere borden tegelijk te schaken: je communiceert op veel verschillende
niveaus over eenzelfde onderwerp: in de Statenzaal, én in een commissievergadering, én
in de wandelgangen. Dat vond ik wel een uitdaging. Daarnaast heb ik ontdekt hoe leuk het
is om een betoog goed op te bouwen. Ik probeerde mijn bijdragen als logische verhalen te
brengen. Die vaardigheid kan ik prima gebruiken in mijn dagelijkse werk als beleidsmedewerker. Mijn ervaring in de politieke arena is ook positief geweest voor de gastcolleges aan
universiteiten, die ik af en toe geef, want ik heb nu natuurlijk veel ervaring met het spreken
voor een ‘kritisch’ publiek.”

Welke adviezen zou u de nieuwe Statenleden mee willen geven?

“Ik weet niet of nieuwe Statenleden veel hebben aan de adviezen van een ander, maar
ik zal het toch proberen. Tip één: wees voorzichtig, want uitglijders worden je nog jaren
nagedragen. En tip twee: blijf dicht bij jezelf. Speel geen rol, want dat is niet vol te houden.
Houd alleen betogen over standpunten waarin je voor 100% gelooft en die je voor 100%
beheerst. Statenleden herkennen je onzekerheid en bij de kleinste aarzeling veranderen ze
in bloedhonden.”
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Pierre Diederen, SPD

“In je eentje leer je het politieke
spel nog veel beter kennen”
Hoe kijkt u terug op de afgelopen periode?

“In het begin van de periode zag ik het als mijn belangrijkste taak om me vooral te focussen
op bedreigingen voor Limburg, en daar kritische vragen over te stellen. Dat heb ik dan ook
volop gedaan. Over de krimp, over de doelen die niet werden bereikt, over de kwaliteit van
de openbare ruimte enzovoort. Later ging ik ook steeds meer kansen voor Limburg zien.
Klavertje4 vind ik bijvoorbeeld een fantastische ontwikkeling. Echt prachtig hoe de agrarische sector, die daar van oudsher thuishoort, de kans krijgt zich zó te ontwikkelen.”

Wat heeft deze periode u persoonlijk gebracht?

“Op de eerste plaats heb ik heel veel inspirerende mensen ontmoet die écht iets in hun
mars hebben. Daarnaast biedt dit werk je een nieuwe kijk op je omgeving. Je doorziet beter
welke beslissingen aan een bepaalde verandering vooraf zijn gegaan. En tot slot is het voor
mij zeer leerzaam geweest om als éénmansfractie verder te gaan. In je eentje leer je het
politieke spel nog beter kennen. Je kunt niet leunen op je collega’s uit de fractie, en krijgt
een scherper beeld van het grote geheel. Dat heb ik zeer interessant gevonden.”

Welke adviezen zou u de nieuwe Statenleden mee willen geven?

“Een open deur misschien, maar toch: volg de grote lijn, want dat is in de vorige periode
onvoldoende gebeurd. Ga niet mee in de wedloop om zo snel mogelijk in te springen op
actuele gebeurtenissen. Als je te veel focust op die waan van alledag verlies je de grote lijn
uit het oog. Het is bovendien ontzettend vermoeiend om voortdurend als eerste bovenop
die actualiteit te moeten springen.”
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