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Uitvoering organisatieplan   

Provincie Fryslan De 
schouders eronder!  

  
  
  

  
De schouders eronder Ameland; foto van website LF2018  

  
  
  
  
  
Ons tijdperk verandert. De wereld is groter geworden, de samenleving meer divers. Het vergt een flinke dosis moed, creativiteit en 
verbeelding om met die veranderingen om te gaan. Leeuwarden-Fryslân 2018 pakt het Culturele Hoofdstad jaar daarom aan om de kop 
boven het maaiveld uit te steken. Om als provincie, land en Europa een ontwikkeling door te maken om van een mienskip naar een 
iepen mienskip te gaan. Door de kansen die zich voordoen te zien en te luisteren naar nieuwe inzichten. Door flexibel te zijn en je aan 
te passen zonder jezelf te verliezen. Citaat website LF2018  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

September 2018  

Uitvoering organisatieplan na betrokkenheid alle provinciale medewerkers en  interviews 

met stakeholders en inwoners  
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Voorwoord  

  

In mei 2018 is een concept organisatieplan opgesteld voor de provinciale organisatie. Dit plan is opgesteld 

omdat veel medewerkers en politiek opdrachtgevers aangeven dat er veel gebeurd en veranderd is in de 

provinciale organisatie, maar door alle wijzigingen die gedaan zijn in de organisatiestructuur men graag de 

rode draad wil bewaken over de bedoeling van de organisatieverandering en daarmee concreet aan de slag 

wil om door te zetten en af te maken wat begonnen is in 2016. Ook gaven medewerkers in de afgelopen 

dialoogsessie met de directie aan dat veel zaken onbesproken bleven die niet goed waren geïmplementeerd 

in het traject “organisatie van de toekomst” en vooraf onvoldoende doordacht. Daarnaast heeft de 

organisatie in april van dit jaar een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) georganiseerd om te 

horen waar zaken verbeterd of aangepast dienen te worden.  

Door de waan van de dag en veel operationele drukte is het belangrijk om de bedoeling en context van het 

opgavegericht werken te herhalen en ook daadwerkelijk in werkwijzen vorm te geven. Bovendien willen 

zowel GS als de organisatie graag dat zaken die minder goed hebben uitgepakt in het traject van 

“organisatie van de toekomst”, worden verbeterd. Dat was een grote oproep van zowel GS als alle 

medewerkers.   

  

Voor u ligt een uitvoeringsplan om de operationele uitvoering van het organisatieplan vorm te geven aan de 

hand van diverse stevige bouwstenen. Deze bouwstenen zijn gekozen naar aanleiding van de vele dialogen 

die hebben plaatsgevonden zowel intern als extern. Hieruit volgen actieplannen per onderdeel.  

  

Scope  

• Beleid en inhoud van het werk  

• Organisatie  

• Personeel (SPP, vitaliteit, ontwikkelen)  

• Bedrijfsvoering (o.a. financiele sturing en krimp)  

• Continue afdelingen  

  

Buiten scope  

• De inhoudelijke keuzes van PS/GS over opgaven  

• De koers van het coalitieakkoord is richtinggevend en kaderstellend   

  

Stuurgroep  

Een stuurgroep onder directie aansturing van de algemeen directeur/provinciesecretaris zal de visie en 

doelen bewaken en monitoren of de benoemde onderwerpen de juiste opdrachten en resultaten behalen. Er 

wordt een programmamanager benoemd met bijbehorende ondersteuning die de tijd en ruimte heeft het 

omvangrijke programma aan te jagen en te bewaken. Per onderwerp is een eigenaar benoemd die 

verantwoording aflegt in de stuurgroep. Dit om de totale samenhang te bewaken. Een lid van de OR (bij 

voorkeur de voorzitter) zal gevraagd worden zitting te nemen in de stuurgroep.  

  

Betrokkenen  

Omdat upstream denken en werken, omdenken, ontregelen, humor, precisie, enthousiasme én een 

tomeloze nieuwsgierigheid belangrijke punten zijn die bijdragen aan het uitvoering geven van deze plannen, 

zullen medewerkers actief betrokken worden. Ook zal een klankbordgroep in het leven geroepen worden om 

van tijd tot tijd advies te krijgen.  

De algemeen directeur/ provinciesecretaris legt verantwoording af aan Gedeputeerde Kielstra (portefeuille 

organisatie), maar aan het geheel van GS over de kwaliteit van de inhoud van het werk.   

  

  

    
Inleiding  

  

In het voorjaar van 2018 is zoals gezegd een concept organisatieplan opgesteld om zo de gewenste richting 

van PS en GS beter onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Het karakter van dit document is 

een werkdocument. Immers wanneer medewerkers nauw betrokken worden bij de richting die de provincie 

uit wil, zal de vernieuwing van deze werkwijze makkelijker gerealiseerd worden. Om de feedback van zowel 

GS als medewerkers van afgelopen periode vorm te geven is dit uitvoeringsplan opgesteld zodat concreter 
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richting wordt gegeven aan wat goed gaat en bewaakt moet worden, en wat verbeterd moet worden gezien 

onze koers, visie en richting.  

  

Je kunt niet in abstractie veranderen maar alleen in de relatie.  Veranderen is 
dus helemaal niet zo visionair als het klinkt, het is heel persoonlijk.   

  

Maar ook omdat de veranderingen hiervoor waren ingegeven via een structuurwijziging en medewerkers nog 

weinig beleving hadden bij de wijze waarop van hen andere werkwijzen en gedrag gevraagd werd. Om deze 

richting nogmaals te bestendigen is ingezet op het versterken van de dialoog met de organisatie. De directie 

is eind 2017 vernieuwd en daardoor was het ook een kans om met alle medewerkers in gesprek te gaan en 

te onderzoeken waar de nieuwe werkwijze positief werd gewaardeerd en al werd gebruikt en waar dat nog 

tot dillema’s leidt.  

Er is een organisatieplan opgesteld om de koers voor de komende jaren aan te geven. Voor de inhoudelijke 

koers zijn portfolioplannen en dienstverleningsovereenkomsten gemaakt. Deze zijn voorzien van feedback 

van zowel GS leden als medewerkers en vervolgens afgelopen zomer aangepast.   

  

Aanleiding voor het uitvoeringsplan implementatie organisatieplan  

Het uitvoeringsplan maakt concreter welke acties we dienen op te pakken om onze nieuwe doelen op de 

benoemde scope onderwerpen te realiseren. Op deze wijze wil de directie een heldere vertaling en 

bewaking in het realiseren van de nieuw benoemde doelen. In het verleden is wel de organisatiestructuur 

aangepast, maar is minder consequent en congruent doordacht welke andere stappen daarbij 

randvoorwaardelijk en noodzakelijk zijn om mee te veranderen. Bovendien kan op deze integrale wijze ook 

door de Algemeen directeur/provinciesecretaris gestuurd worden op alle doelen en met name de 

samenhang daarin.  

  

Een terugblik op wat reeds gedaan is  

In 2012 is de organisatievisie vastgesteld. Dit heeft de start gemarkeerd van een geleidelijk organisatie 

veranderingstraject. Er is binnen de organisatie veel aandacht besteed aan het delen en eigen maken van 

de visie: “Mei de mienskip wurkje oan in sterk Fryslân”  

Aan deze visie zijn de volgende vier provinciale kernwaarden verbonden:  

“Mienskip op 1; Met hart en ziel voor Fryslân; Betrouwbaar zijn;  Resultaten tellen.  

  

Vervolgens is onder de noemer “organisatie van de toekomst” toegewerkt naar een nieuw organisatiemodel, 

waarbij opgavengestuurd werken centraal is komen te staan. De bedoeling is steeds geweest om door de 

verandering een betere overheidsorganisatie te worden, die een belangrijke bijdrage aan de samenleving 

levert.  

  

In het coalitieakkoord uit 2015 heeft de organisatie de opdracht gekregen zich voor te bereiden op de 

toekomst. Aan deze opdracht waren ook middelen gekoppeld. Een deel was beschikbaar om de afdelingen 

subsidiezaken en vastgoed op orde te brengen (€ 5 mln), een deel voor de uitvoering van het generatiepact 

(3,2 mln) en een deel procesgeld (3,8 mln).  

  

In 2016 is een begin gemaakt met de herinrichting van de organisatie door het benoemen van 

opgavenregisseurs en poolmanagers. Begin 2017 zijn de bestaande beleidsafdelingen opgeheven en circa 

350 medewerkers vanuit pools gaan werken. Ook zijn er zeven nieuwe continue afdelingen ingericht. Deze 

herinrichting was nodig om de noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid mogelijk te maken om in te kunnen 

spelen op ontwikkelingen en de ambities van het bestuur. De eerste periode heeft de nadruk gelegen op de 

structuurverandering en het aanpassen daarop van systemen en processen. Na diverse wisselingen in de 

directie is vanaf 1 oktober, met de komst van een nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris een vast 

managementteam ontstaan (opgavenraad).  

  

  

In 2016 is ook een eerste versie gemaakt van het strategisch personeelsplan (SPP) voor de provinciale 

organisatie. In mei 2016 hebben Provinciale Staten dit plan ontvangen. Dit plan is gebaseerd op de 

organisatievisie, de ontwikkelingen van “Organisatie van de toekomst” en het opgavengestuurd werken. Met 

daarbij de opgave om deze ontwikkelingen te realiseren in een krimpende organisatie. Een organisatie die in 

sterke mate zou gaan bestaan uit ambtenaren in vaste dienst en een aanzienlijk teruggedrongen flexibele 

schil van inhuur. In dit SPP zijn bijvoorbeeld het generatiepact en het traineeprogramma meegenomen.  



4  

  

In 2017 hebben GS de organisatie verzocht het SPP door te ontwikkelen en meerjarig een beeld te schetsen 

van de gewenste omvang en benodigde vakkennis en kwaliteit van de organisatie. Hiervoor heeft de 

organisatie het provinciale takenpakket in beeld gebracht. Dit levert een meerjarig beeld op van de taken 

zoals die nu bekend zijn (op basis van besluitvorming van PS). In november 2017 heeft de organisatie in 

nauwe afstemming met GS alle coalitiedoelstellingen naast de uit te voeren taken van de organisatie gelegd 

zodat op inhoud en kwaliteit en op functieniveau bekend is geworden wat de organisatie doet, wat afwijkt en 

wat zij de komende 4 jaar zou moeten doen (onder voorbehoud van de aankomende verkiezingen en een 

nieuw coalitieakkoord). Er is eerlijk gekeken naar waar we op een traditionele wijze de taken zijn blijven 

uitvoeren ondanks de wens van GS. Taken kunnen bijvoorbeeld veranderen na een nieuw coalitieakkoord, 

wetgeving etc. Aan deze taken is ook meerjarig de benodigde capaciteit gekoppeld voor de komende 4 jaar. 

Dit is gedaan aan de hand van de nu bekende taken en opdrachten waarbij de organisatie een inschatting 

heeft gemaakt van die taken die als structureel kunnen worden beschouwd. Dit heeft een eerste analyse en 

schets opgeleverd van de GAP tussen de benodigde en gevraagde capaciteit.   

Hierover heeft ook besluitvorming plaatsgevonden en heeft de organisatie middelen toegevoegd gekregen 

voor het jaar 2018 en 2019 (juli 2018).   

  

Samengevat heeft de organisatie de afgelopen periode onder andere ingezet op de volgende 
ontwikkelingen/maatregelen/instrumenten:  
  

• Ontwikkelen organisatievisie en kernwaarden, inclusief implementatietraject  

• Herinrichten van de organisatie, naar het model opgavengestuurd werken, inclusief aanpassen 

processen en systemen   

• Ontwikkeling van de afdelingen subsidiezaken en vastgoed  

• Er is een Strategisch personeelsplan gemaakt in 2016, inclusief de maatregelen traineeprogramma en 

generatiepact  

• Selectieve vacaturestop  

• Invoeren nieuwe werkwijzen en methodieken, zoals o  ‘Lean’ (om processen efficiënter en 

effectiever te maken, bijvoorbeeld het subsidieproces)  o  SCRUM/Agile (een projectmatige aanpak 

om vlug en wendbaarder tot resultaten te komen).   

o Insights Discovery (methodiek om vanuit inzicht in gedragsvoorkeuren de samenwerking te   

o verbeteren)   

• Gestart met ontwerpen opgaven vanuit het ‘nieuwe’ perspectief:  

o Legacy  

o Landbouwdeals  

o Veenweide / inclusieve landbouw o  Energie o  Omgevingsvisie  

• Invoering Asset management bij Provinciale Waterstaat.  

• Digitalisering. In 2018 bijvoorbeeld de hele organisatie overgeheveld naar de digitale 

samenwerkingsomgeving Dielplak.  

• Voor het management is dit jaar een MD programma gestart.  

• De inhuur is gecentraliseerd, om gericht te kunnen sturen op de inzet en afbouw.  

• Er is een vitaliteitsprogramma gestart om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de provinciale 

medewerkers te bevorderen.  

• Het ziekteverzuimbeleid is aangescherpt.  

• De mobiliteit is toegenomen (zowel intern als extern). Een groep van ongeveer 60 medewerkers heeft 
bijvoorbeeld deelgenomen aan een traject om een Persoonlijk InzetbaarheidsPlan (PIP) te maken en in 
te zetten.  

• Voor de doorontwikkeling van het SPP is een meerjarige capaciteitsraming gemaakt, op basis van het 

provinciale takenpakket. Deze is gespiegeld aan het provinciale personeelsbestand en heeft geleid tot 

het voorstel SPP dat in juni 2018 in PS is behandeld.  

• De richting voor de organisatie voor de komende periode is vastgelegd in het organisatieplan en is 

doorvertaald naar de inhoudelijke portfolioplannen.  

  

  
Bouwstenen voor de uitvoering van het organisatieplan 2018-2022   

  

Om de provincie volgens de bedoeling van PS en GS te laten werken is een aantal bouwstenen nodig om 

aan te werken. Daarnaast is betrokkenheid van stakeholders en medewerkers van belang. In de 
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dialoogsessies die gevoerd zijn met alle medewerkers heeft de directie opgehaald waar punten van 

aandacht liggen. Wat positief gewaardeerd wordt en mooi op koers ligt en welke moeilijke zaken er liggen 

die vragen om een oplossing (zowel korte termijn als langere termijn).  

  

Het organisatieplan is de basis voor de doorontwikkeling van de organisatie We continueren hierbij de 

ontwikkelingen/maatregelen/instrumenten die al worden ingezet.  Hieronder volgen de speerpunten 

voor de komende periode.  

  

Beleid en inhoud:  

• Het versterken in het werken aan maatschappelijk resultaat, soms met partners, soms vanuit eigen 

dienstverlening en projectmatig (Social Return)  

• Verbeteren in opdrachtgeverschap, realiseren van doelen en verwoorden van criteria richting de 

samenleving  

• Verbeteren strategisch vermogen vanuit de opgaven om opgaven integraal te ontwerpen, samen met 

continue afdelingen en externe partners, en uit te voeren. Actuele thema’s zijn: Legacy, Landbouwdeals, 

Veenweide / inclusieve landbouw, Energie, Omgevingsvisie  

• Samenwerking vormgeven met netwerk en samenleving  

• Versterken besturingsvraagstukken  

• Lobby versterken naar Rijk en EU  

• Benutten van digitale en technologische ontwikkelingen en innovaties (kennis opbouwen)  

• Benutten van data en kennis om goed gefundeerde (beleids)keuzes te kunnen maken en te kunnen 

monitoren en verantwoorden  

• Portfolioplannen jaarlijks opstellen en bijstellen (afgeleid coalitieakkoord) inclusief planning en capaciteit  

  

Organisatie:  

• Het verbindende verandertraject om te komen tot een provinciale organisatie die vanuit een krachtige 

strategische visie lenig en wendbaar omgaat in de netwerksamenwerkingsverbanden die nodig zijn voor 

onze maatschappelijke opgaven.  

• versterken Friese samenwerking (ter ondersteuning van en het makkelijker maken van het uitwerken van 

de inhoud tbv Friese mienskip)  

• Ingewikkeldheid van het nieuwe organisatiemodel, wie stuurt nu op wat  

• Verheldering samenwerking pools versus opgaven (organisatie structuur en werkwijze)  

• Herkenbaarheid van de besturing van en in de organisatie (Directie en Opgaveraad versus MT operatie)  

• Rollen verhelderen in organisatiestructuur  

• Communicatieplan interne organisatie verbeteren en werkoverleggen op expertise niveau herstellen  

  

Bedrijfsvoering:  

• Financieel beleid en sturing; is de gekozen richting effectief genoeg voor de toekomst  

• Verbeteren van de objectieve juridische, financiële en personele (social)control  

• Helderheid positionering stafhoofden  

• Versterken financiële functie; uitvoeren van onderzoeken zoals gateway review  

• Versterken personele administratie  

• Opstellen visie/strategie en richting bedrijfsvoering  

• Verder digitaliseren van de werkprocessen  

• Meer benutten van beschikbare data  

• Opstellen plan nieuwe coalitie inzake financiële positie, bedrijfsvoeringsbudget, keuzes 

organisatieontwikkeling en effecten capaciteit  

• Verantwoordelijk voor uitwerken consequenties nieuw coalitieakkoord  

  

Continue afdelingen:  

• Beheer en dienstverlening aan laten sluiten bij opgaven en wijzigen vraagstellingen  

• Vertaling van de financiële krimp van het provinciale budget naar de bedrijfsvoeringsfuncties en functies 

binnen de afdelingen continu. Daarna wordt inzichtelijk gemaakt welke tijdelijk ingevulde functies 

opengesteld kunnen worden naar de vaste formatie  

• Lean werkwijze (agile en gericht op kwaliteit; in 1 keer goed)  

• Lenig en wendbaar maken van de dienstverlening  

• Digitaliseren van de werkprocessen en toegankelijkheid van de dienstverlening  
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• Uitwerken organisatieplan pools, waarin de evaluatie van afgelopen jaar en feedback uit de organisatie 

verwerkt wordt  

  

Personeel:  

• Eerlijk personeelsbeleid waarbij onder andere het dilemma van medewerkers die te lang op tijdelijke 

contracten te laten werken wordt aangepakt  

• Verder uitwerken strategisch personeelsbeleid inclusief uitvoeringsplan   

• Helderheid geven aan medewerkers wat ze kunnen verwachten gezien de wens tot krimp vanuit de 

politiek  

• Management in MD traject voorbereiden op nemen van verantwoordelijkheid voor inzicht verschaffen en 

richting te geven bij alle verander en krimp vraagstukken  

• Het versterken van kennis en vaardigheden en bestuurskundige concepten ontwerpen om netwerken 

doelgericht en met maatschappelijk resultaat te laten functioneren  

• Personele kwaliteit en kwantiteit; de capaciteitsopgave bij een krimpende provinciale begroting  

• Leiderschapsontwikkeling en wijze van communiceren van leidinggevenden richting medewerkers  

• Een ‘veilige’ omgang met functioneringsgesprekken, waarbij feedback wordt gegeven in openheid en 

transparantie met voorbeeldrol leidinggeven  

• Accuratesse en nakomen afspraken intern  

  

Nadere duiding uitwerking strategisch personeelsbeleid op het gebied van SPP, vitaliteit en ontwikkeling: De 

organisatie brengt nu in beeld waar ‘vaste’ functies worden ingevuld door tijdelijke medewerkers. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de krimp die PS en GS voorstaan. Dit is belangrijk omdat ook hier het risico 

van kennisverlies speelt. Verder is het belangrijk dat tijdelijke medewerkers duidelijkheid krijgen over de 

invulling van deze functies en dat er een beweging ontstaat naar deze functies door vaste medewerkers.  

Hierbij is het de uitdaging om deze rollen ook kwalitatief op een goed niveau in te vullen.   

Het traineeprogramma wordt geïntensiveerd van 10 naar 15 15 trainees per jaar (gericht op meer specifieke 

functies voor zowel HBO/academici als voor MBO)   

De insteek voor het mobiliteitsbeleid is vrijwillige mobiliteit. De organisatie streeft naar een meer 

evenwichtige leeftijdsopbouw, die ook een afspiegeling kan zijn van de Friese samenleving. De komende 

periode zal de organisatie actief het instrument van ‘persoonlijke inzetbaarheidsplannen’ inzetten om 

medewerkers inzicht te geven in hun kwaliteiten en ontwikkelperspectief. Dit is nodig in het proces van de 

‘matching’ van personeel op de gevraagde functies. Medewerkers worden hierbij begeleid. Het is de ambitie 

om dit te realiseren in een vrijwillige context. De mate waarin dit lukt, zal komend jaar bepalen of er voor dit 

matchingsproces meer ‘drang en/of dwang’ nodig is.   

  

De strategische personeelsplanning leidt tot inzicht in de gevraagde kwaliteiten. Met het speerpunt  

‘expertise’ geven we richting aan de ontwikkeling van onze competenties (kennis, vaardigheden, houding en 

gedrag) en leggen we de basis voor opleiding en training. We benadrukken de komende periode:   

• Vakbekwaamheid. Actuele kennis van je vakgebied, weten wat er in de samenleving speelt, kennis van 

het vak ‘ambtenaar’, beschikken over vaardigheden passend bij je vak en het laten van zien van gedrag 

dat bijdraagt aan het behalen van de gewenste resultaten. Er wordt momenteel gewerkt aan het starten 

van opleidingen voor nieuwe medewerkers nog in 2018. Ook wordt de cursus politieke sensitiviteit en het 

schrijven van beleidsstukken weer georganiseerd in 2018. Deze hebben enkele jaren stilgelegen door 

toedoen van de structuurwijziging.  

• Verbindende kwaliteit/netwerkgericht werken. Kennis opdoen in netwerkbesturing en netwerkleiderschap 

(hoe positioneren we GS leden en provincie versus samenleving en andere overheden) maar ook 

informatiehuishouding en monitoring in een netwerk. Ken je netwerk, weet hoe je dit effectief en op tijd in 

kunt zetten, van buiten naar binnen werken, kunnen samenwerken, begeleiden van processen, 

stimuleren, faciliteren, kunnen luisteren. De organisatie herijkt momenteel het volledige 

opleidingsaanbod, met het speerpunt op opgavengestuurde (team)trainingen waarin netwerken, 

opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, digitalisering en vaardigheden centraal staan. Een concreet 

voorbeeld is een leertraject dat gaat starten voor medewerkers over de veranderende rol van de 

overheid.  

• Complexiteit. Effectief kunnen hanteren van complexiteit, (schijnbare) tegenstellingen, spanning 

(polariteiten) en tegenslag.   

• Creatie en Realisatie. Weten wat nodig is om iets tot stand te brengen, kunnen realiseren cq tot 

uitvoering brengen. Dit gaat ook over ondernemerschap, risico’s kennen en durven nemen, 

experimenteren.   
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• Sensitiviteit. Politiek bestuurlijke sensitiviteit, advisering en strategisch denken en handelen.   

• Inhoudelijk; versterken in projectleiderschap (prince II), watertechnologie, beheren van leningen, 

juridische functie, leiderschap, netwerksturing  

  

De veranderaanpak  

  

Bovengenoemde bouwstenen worden vertaald in een programma.   

Beloofd is om de medewerkers uitdrukkelijk te betrekken. Dat was een belangrijke oproep deze zomer van 

medewerkers over het traject tot nu toe. Maar ook veranderkundig een voorwaarde om in het moment van 

werken te leren verbeteren.  

  
We hebben gemerkt dat veranderingen op papier er aardig uitzien, maar uiteindelijk moeten mensen in interactie verandering 
realiseren. Dan blijkt wat op papier geweldig leek, in de praktijk niet altijd te werken. Omgekeerd kunnen dingen in de praktijk 
opborrelen die op papier niet bedacht zijn. Er is nu het besef dat je van zulke experimenten veel kunt leren. Er wordt nu meer in korte 
cycli veranderd, in plaats van in grote halen. In een onvoorspelbaar veranderende wereld kun je eigenlijk niet anders.  Citaat website 
SIOO die de MCM masters opleidingen veranderkunde in NL organiseert.  

  

Het betreft een veranderproces op meerdere niveaus via de methode waarderend veranderen1. Deze visie 

en aanpak stelt managers in staat met de betrokken medewerkers (en zelfs met inwoners of andere 

overheden en externe partijen) leiding te geven aan grotere en kleinere verandervragen op de werkvloer. 

Een dergelijk coöperatief proces is misschien niet meer te plannen, maar het is wel degelijk te begeleiden. 

Het dialogisch leidinggeven wordt ingezet tussen managers (zowel lijn als opgaven) en zijn/haar 

medewerkers.   

Daarbij denken we aan ontwikkelingen die organisatiebreed worden ingezet, waarbij leidinggevenden 

gevraagd wordt een actieve rol te vervullen (bijvoorbeeld als 'implementatieverantwoordelijke', of ‘pionier’). 

Maar misschien nog interessanter zijn de veranderingen die de leidinggevende vanuit zijn eigen visie wil 

aanzwengelen.  

  
De veranderaanpak om te komen tot een opgavegerichte provincie die in staat is te werken in netwerken en 

projecten is dat we organisch veranderen, waarbij alle bouwstenen in een netwerk door inhoudsdeskundigen 

en lijnmanagement gezamenlijk opgepakt worden aan de hand van waarderend onderzoeken.   

 
1 Tjepkema S., Verheijen L., Kabalt J., Waarderend veranderen - Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van managers  
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De aanpak houdt in:  

De bovengenoemde vijf bouwstenen worden opgepakt in een netwerkstructuur, waar op basis van 

onderwerp,  expertise en betrokkenen wordt ingeroepen (resp. hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting 

gezocht bij bestaande overlegvormen).  De netwerkstructuur dient bij te dragen aan:  

• Elkaar hulp vragen en geven  

• Gezamenlijk (door)ontwikkelen  

• Diversiteit aan kennis en integraliteit geborgd  

• Van elkaar op de hoogte zijn en van elkaar leren (action learning)  

• Realiseren van meer volume bij personele vraagstukken door beter samen te werken  

  

We nemen 3 tot 5 jaar de tijd om te komen tot het eindbeeld   

Er wordt een stuurgroep als veranderteam samengesteld dat overkoepelend de verandering aanjaagt en 

voortgang monitort/ bewaakt onder leiding van de provinciesecretaris.   

Voor elke bouwsteen zal een trekker worden benoemd die een implementatieplan op zal leveren met daarin 

een beschrijving van de te behalen doelen en duidelijke criteria waaraan de oplossingen moeten voldoen. 

Met daarbij een plan hoe daar naar toe te komen/naar toe te groeien in de tijd en aandacht voor duurzame 

borging van ingezette verandering. De implementatietermijn zal verschillen mede gezien de fasering van dit 

project.  

  

Er wordt een netwerk gestart van waar de personele vraagstukken worden besproken. Dit netwerk wordt 

voorgezeten door het veranderteam/een onafhankelijk voorzitter. Uitgangspunten daarbij zijn: We richten 

samen nette processen in voor de personele vraagstukken, helder voor de medewerker en passend bij 

strategische personeelsplanning.  

We bieden de mogelijkheid de juiste vaardigheden en kennis op te doen om de eigen verantwoordelijkheid 

op te pakken in de functie.  

De implementatie van de veranderingen in personele en organisatorische aspecten is de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van het duaal management (Opgaven: Opgavenmanager en poolmanager; Continue 

afdelingen: afdelingshoofd; interactie tussen beiden voor integrale aanpak).   

  

    
  

Financieel  

Vanuit de daarvoor bestemde middelen zal een programmamanager benoemd worden met aanvullende 

ondersteuning. De trekkers van de verschillende groepen zullen begeleid worden door de 

programmamanager.   

  

Kosten programma        € 400.000,-  
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(programmamanager, secretaris,  projectleider 

SPP, projectleider MD,  secretarieel)  

  

In 2018 zijn de volgende opleidingen gestart:  

MD             € 100.000,-  

NSOB/netwerksturing        €   50.000,-  

Opdrachtgeverschap         €   50.000,-  

Sensitiviteit, beleidschrijven      €   25.000,-  

  

Nader uit te werken  

  

Wanneer  Wat  Wie   

5 okt  

  
Communicatieplan stappenplan functies  Programmamanager 

en Klaas Zwart  

5 okt  Portfolioplannen incl functies/opdrachten vaststellen  Opgavenregisseurs  

5 okt  

  
Functiehuishouding continu afdelingen afgestemd om nieuwe koers  Directeur operatie  

1 sept  Organisatieplan pools obv evaluatie  Directeur operatie  

1 nov  Organisatieplan stafafdelingen  Manager F&P  

1 nov  SPP kwalitatief inzicht effecten wijzigingen op functieniveau  Directeur operatie  

15 nov  Uitvoeren gateway review financieel beleid en sturing  Provinciesecretaris  

15 nov  Plan van aanpak nav onderzoek afdeling financiën en personeel   Directeur operatie  

15 nov  Implementatieplan beleid en inhoud  Opgavenregisseurs  

15 nov  Implementatieplan organisatie  Programmamanager  

1 nov  Implementatieplan personeel incl opleidingsplan  Teamleider P&O  

15 nov  Implementatieplan bedrijfsvoering  Stafhoofden  

15 nov  Implementatieplan continue processen  Directeur operatie  
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20 nov  Opgaveregisseurs en poolmanagers in gesprek indiv mw  OGR/Poolmanagers  

20 nov  Vervolg dialoogsessies   Directie  

20 nov  Advies OR over plannen    

15 dec  Implementatieplannen voor opgaven vanuit het nieuwe perspectief 

van netwerkbesturing: Legacy, Landbouwdeals, Veenweide / 

inclusieve landbouw, Energie, Omgevingsvisie   

Opgavenregisseurs  

      

  


