Strategische vragen bij de coronacrisis
Hoe kunnen provincies bijdragen aan economisch herstel in hun regio?

Economie

Willen provincies bijdragen aan economisch herstel via een eigen fonds en zo ja, hoe richten ze zo’n fonds in?
Hoe gaan provincies om met steunvragen van instellingen zoals voor cultuur, sport en evenementen?
Hoe maken provincies hun regio economisch zelfredzamer en minder afhankelijk van de wereldeconomie en
supersterbedrijven als Facebook?

Hoe dragen provincies bij aan meer publieke (groene) ruimte voor inwoners in een anderhalvemetersamenleving?

Ruimte en
energie

Hoe bevorderen provincies dat vitale systemen (zoals voor voedsel en energie) ook in crisistijd (blijven) werken?
Hoe kunnen provincies de coronacrisis benutten om de doelen van de energietransitie (sneller) te bereiken?

Extern

Mobiliteit

Hoe kunnen provincies stimuleren dat werkenden minder (hoeven te) reizen tussen huis en werk?
Hoe passen provincies hun mobiliteitsbeleid aan veranderend vervoersgedrag van mensen na de crisis aan?

Welke culturele instellingen zijn van strategisch belang voor provincies en hoe kunnen ze deze ondersteunen?

Cultuur en
maatschappij

Hoe kunnen provincies sociale relaties tussen inwoners versterken (en polarisatie tussen hen tegengaan)?
Hoe kunnen provincies (netwerken van) maatschappelijke initiatieven (ontstaan in de crisis) helpen en behouden?

Wat zijn
belangrijke strategische
vragen die provincies zich
kunnen stellen bij de
coronacrisis?

Technologie

Hoe gebruiken provincies technologie en (vertrouwelijke) data in een anderhalvemetersamenleving?

Wat is de rol van provincies bij het herstel van de samenleving na de crisis?

Rol

Hoe verhouden provincies zich na de crisis tot regionale samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s?
Hoe kunnen provincies inwoners laten zien en ervaren wat provincies doen aan herstel van Nederland?

Intern

Hoe kunnen provincies hun eigen organisatie aanpassen aan de gevolgen van corona?

Organisatie

Welke (extra) mensen hebben provincies na de crisis nodig en hoe passen ze hun personeelsbeleid aan?

Wat leren provincies van de coronacrisis en hoe kunnen ze deze lessen benutten bij het maken van beleid?
Hoe en in welke mate sturen provincies hun beleid en ambities van vóór de crisis bij?

Beleid

Hoe verwerken provincies de directe en indirecte financiële gevolgen van de crisis in de begroting?
Hoe kunnen provincies in hun beleid beter inspelen op externe risico’s zoals een pandemie?
Hoe betrekken provincies inwoners bij het maken van beleid in een anderhalvemetersamenleving?

Over deze kaart
Deze kaart geeft antwoord op de vraag: Wat zijn - volgens provinciestrategen - belangrijke strategische vragen die provincies zich kunnen stellen bij de
coronacrisis? De kaart is het resultaat van drie denkrondes tijdens denksessies met provinciestrategen die De Argumentenfabriek begeleidde in mei
2020. De kaart geeft een overzicht van strategische vragen die sessiedeelnemers toen het belangrijkst vonden voor provincies. De kaart geeft geen
uitputtend overzicht van strategische vragen. Wij danken alle deelnemers voor hun denkwerk.
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