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Oan Provinsjale Steaten 

 
 

 
 
 
Ûnderwerp : Nadere uitwerking strategisch personeelsbeleid en strategische 

personeelsplanning. Beliedsprogramma : Bedriuwsfiering 
Registraasjenûmer : 

01709697 
Portefúljehâlder : Avine Fokkens 

   
Behanneljend 
amtner 

: 

Gerwin van Dijk, (058) 292 50 22, Finânsjes en personielssaken 

   
Oanlieding : 

1. De moasje fan novimber 2018 mei it fersyk om in oanfolling te 
meitsjen op it strategysk personielsbelied (SPB). 

2. De tasizzing fan novimber 2019 om in neiere taljochting te jaan 
op de (kwalitative) útfiering fan it strategysk personielsplan 
(SPP). 

3. De tasizzing fan novimber 2019 om in taljochting te jaan op it 
kapasiteitsbudzjet. 

   
Koarte gearfetting : Yn dit foarstel lizze wy jimme Steaten ta fêststelling de oanfolling 

foar op it strategysk personielsbelied yn ’e foarm fan in 
konkretisearring fan de doelen en de manier wêrop’t wy dy yn de 
Planning en Control produkten monitoarje sille. 
Dêrneist freegje wy jimme Steaten kennis te nimmen fan de 
útfiering fan de (kwalitative) SPP yn de organisaasje en de 
taljochting op it kapasiteitsbudzjet.  

   
Beslútpunten : 

1. Fêststellen fan de oanfolling op it strategysk personielsbelied.  
2. Kennisnimmen fan de taljochting op de (kwalitative) útfiering 

fan SPP. 
3. Kennisnimmen fan de taljochting op it kapasiteitsbudzjet. 

 

   
Taheakke : - Nota Strategysk Personielsbelied (SPB), novimber 2018.  

- Moasje mei it fersyk om in oanfolling op de notysje SPB. 
- Brief mei neiere taljochting oer de ôfhanneling fan dy moasje. 
- Notysje Strategyske Personielsplanning (SPP), maart 2019. 
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Taljochting :  

   
Yn novimber 2018 hawwe jimme Steaten ynstimd mei de notysje 
strategysk personielsbelied (SPB, sjoch taheakke). Dêrby is in 
moasje oannommen dy’t freget om in neiere oanfolling op it SPB 
(sjoch taheakke).  
 
Yn maart 2019 hawwe wy jimme Steaten in brief stjoerd wêryn’t wy 
taljochtsje dat wy de útfiering fan dy moasje oppakke yn it ramt fan de 
útwurking fan it nije bestjoersakkoart.  
 
By de begruttingsbehanneling 2020 yn jimme Steaten yn novimber 
2019 hawwe wy tasein om de neiere oanfolling op it SPB yn it earste 
kwartaal fan 2020 oan jimme Steaten te stjoeren. Dy neiere oanfolling 
lizze wy yn dit foarstel ta fêststelling oan jimme Steaten foar. 
 
By dy begruttingsbehanneling hawwe wy ek tasein om jimme Steaten 
te ynformearjen oer de (kwalitative) útfiering fan it SPP en in 
taljochting te jaan op it kapasiteitsbudzjet. 
 
Kontekst: Bestjoersakkoart ‘Gelok op 1’ 
Yn it bestjoersakkoart ‘Gelok op 1’ hawwe wy foar de kommende 
perioade in oantal ambysjes formulearre foar Fryslân. De ôfrûne 
perioade hawwe wy dy ambysjes mei de organisaasje fertaald nei 
bestjoersopdrachten. Wy wolle nammentlik graach dat ús ambysjes 
op in fernijende wize realisearre wurde. It NSOB hat in oantal rollen 
definiearre foar de oerheid. Neist de besteande rollen fan de 
rjochtmjittige en prestearjende oerheid sjogge wy wat fernijing 
oanbelanget foaral nei de nije rollen en foarmen fan gearwurking en it 
omgean mei inisjativen út de Mienskip. Fertrouwen is dêrby foar ús in 
wichtich útgongspunt. Dat betsjut dat wy wurkje wolle op basis fan in 
iepen hâlding nei de mienskip en de ferbining sykje mei oare 
ambysjes en belangen. Wy binne nijsgjirrich en ûndersykjend en wy 
lizze ferantwurdlikheden wêr’t se hearre. Dat betsjut automatysk in 
oare fraach en ynset fan kapasiteit. 
 
Yn it bestjoersakkoart hawwe wy foar dizze koälysjeperioade in 
bedrach fan € 18 mln beskikber steld foar kapasiteit en dat tafoege 
oan in fjouwerjierrich kapasiteitsbudzjet. Dêrmei soargje wy derfoar 
dat mearjierrich it kapasiteitsbudzjet yn balâns bliuwt mei de 
kapasiteitsbehoefte. Dat kapasiteitsbudzjet foarmet foar de 
kommende perioade it kwantitative ramt foar de ynset fan personiel 
en de strategyske personielsplanning. De organisaasje kin binnen dat 
budzjet fleksibel omgean mei de ynset fan kapasiteit om de resultaten 
út de begrutting en it bestjoersakkoart te realisearjen. 
 
Op basis fan de neamde moasje en de diene tasizzingen wurkje wy 
yn dit foarstel hjirûnder de neikommende ûnderdielen út: 
1. moasje mei fraach om oanfolling strategysk personielsbelied 

(SPB); 
2. taljochting op (kwalitative) útfiering SPP; 
3. taljochting op it kapasiteitsbudzjet.  
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1.   Oanfolling strategysk personielsbelied (SPB) 
 
Yn novimber 2018 hawwe jimme Steaten de notysje SPB fêststeld en 
de moasje oannommen mei it fersyk om in neiere oanfolling. Yn dy 
moasje steane de neikommende beslútpunten: 
- fertaal de tema’s út de notysje SPB nei konkrete doelen; 
- nim dêrby de noch ûntbrekkende tema’s mei. 
- rapportearje Provinsjale Steaten dêroer yn bygelyks de 

bestjoersrapportaazjes. 
 
Yn de notysje SPB hawwe wy de neikommende tema’s opnommen 
en dêr in oantal doelen oan keppele (sjoch foarbylden ûnder de 
tema’s):  
 
Notysje SPB novimber 2018: 
Tema: Wurkjouwerskip 
Doelen: stimulearjen fan wurkjen yn nije rollen; goede 
arbeidsbetingsten, kânsen foar minsken mei in ôfstân ta de 
arbeidsmerk, oanbieden fan leartrajekten, … 
 
Tema: Bedriuwsfiering 
Doelen: nije taken komme mei ekstra middels foar kapasiteit, der is 
balâns tusken taken en kapasiteit, fêste taken safolle mooglik útfiere 
litte troch fêste meiwurkers, ynhiere by 
pykbelêsting/sykte/spesjalistyske kennis, wurdearring fan kennis en 
ûnderfining, in lykwichtige leeftiidsopbou, … 
 
Tema: strategyske personielsplanning 
Doelen: ynvestearje yn ekspertize, in fitale organisaasje, goede 
opfolgingsplanning, … 
 
Yn de oanbelangjende moasje freegje jim om boppesteande tema’s 
en doelen fierder te konkretisearjen en dêr de neikommende tema’s 
oan ta te foegjen: 
- fêste- en flekskontrakten 
- ynhier fan tsjinsten fersus it oannimmen fan minsken 
 
Oanfolling strategysk personielsbelied: 
Hjirûnder presintearje wy de frege neiere oanfolling fan it SPB yn trije 
tema’s (Goed wurkjouwerskip, Ynvestearje yn kwaliteit en Boargjen 
fan strukturele ynset fan SPP). De tema’s út de oanbelangjende 
moasje hawwe wy meinommen as doelen. 
 
Us sintrale ambysje by dat alles is dat wy wolle dat de organisaasje 
linich is. Linich om hieltyd opnij te foldwaan oan de winsken en 
ambysjes fan jimme Steaten en ús bestjoer en linich yn it kontakt en 
de gearwurking mei al ús partners yn Fryslân en dêrbûten. Wy wolle 
dêryn in ‘foarbyld-organisaasje’ wêze. 
 
Wy wolle berikke datst, ast by de provinsje Fryslân wurkest: 
- gearwurkest oan in moai en sterk Fryslân; 
- wurkest by de bêste wurkjouwer fan it Noarden. 
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Om dat te berikken, wurkje wy oan de neikommende tema’s en 
doelen: 
 
Tema: Goed wurkjouwerskip 
Hoe wolle wy omgean mei fêste- en fleksibele kontrakten? 
Doelen: 
- Binnen de strategyske en finansjele ramten set de organisaasje 

him der maksimaal foar yn dat strukturele taken útfierd wurde 
troch ‘fêste’ meiwurkers. Meiwurkers binne dêrtroch yn steat om 
kennis en netwurken op te bouwen en in betroubere partner te 
wêzen yn de gearwurking.  

- Wy wolle meiwurkers ynhiere en fleksibel wêze kinne as it giet om 
spesjalistyske wurksumheden − tydlik/pykwurksumheden − 
ferfanging by sykte. Op dy manier kinne wy hieltyd meibewege 
mei de bestjoerlike ambysjes. 

- Wy kinne gebrûk meitsje fan de ynset fan ‘tsjinsten’, lykas 
bygelyks foar catering, wêr’t dat effektyf en effisjint is foar it wurk 
dat dien wurde moat. Dat freget maatwurk yn de ôfwagingen dy’t 
wy dêrby meitsje. 

Hoe wolle wy dat meiwurkers wurdearre en ynset wurde? 
Doelen: 
- Wy wolle wurkje fanút de talinten, kennis en deskundichheid fan 

ús meiwurkers en dat ek wurdearje. 
- Wy fine it belangryk dat ús meiwurkers fitaal en duorsum ynsetber 

binne. Rânebetingsten dêrfoar binne in feilige wurkomjouwing en 
organisaasjekultuer. 

- Wy fine it belangryk dat wy gearwurkje mei oare organisaasjes 
(bygelyks troch de útwikseling fan personiel of it mienskiplik 
ynsetten fan personiel), sadat wy fleksibel kennis bondelje en 
behâlde kinne foar Fryslân en optrede as ien oerheid. 

Hoe wolle wy yn ferbining stean mei de Fryske mienskip en as 
wurkjouwer it goede foarbyld jaan? 
Doelen: 
- Om goed gearwurkje te kinnen yn de Fryske mienskip, wolle wy 

dat de organisaasje ek in goede ôfspegeling is fan dy mienskip. 
Wy sette dêrom yn op in lykwichtige personielsgearstalling (û.o. 
ferjonging) en in ynklusyf belied fan ferskaat en partisipaasje.  

 
Tema: Ynvestearje yn kwaliteit 
Wat is der nedich yn ús wurkwize en de feroarjende rollen foar ús as 
oerheid? 
Doelen: 
- Fanút it útgongspunt dat wy opjeftestjoerd wurkje, fine wy it 

belangryk dat de organisaasje ynvestearret yn nije wurkfoarmen 
en metodiken dy’t bydrage ta it gearwurkjen mei oare partijen oan 
de opjeften foar Fryslân. Dat freget dat meiwurkers ek tarist binne 
om dy rollen oppakke te kinnen. 

Wat is der nedich yn de ûntwikkeling fan de organisaasje? 
Doelen: 
- Wy wolle dat meiwurkers sels de regy nimme kinne yn de eigen 

ûntwikkeling, sadanich dat meiwurkers sels harren talinten 
ûntwikkelje en matche op de frege takomstige rollen. Wy biede 
dêrfoar de nedige fasiliteiten, lykas bygelyks it Persoanlik 
Untwikkel Budzjet). 
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- Foar it opjeftestjoerd wurkjen en de spearpunten fan ús 
personielsbelied is it nedich om te ynvestearjen yn it management 
fan de organisaasje, op sa’n wize dat dy rjochte is op in 
bliuwende balâns tusken it realisearjen fan bestjoerlike ambysjes 
en de ynset fan talinten fan meiwurkers. 

 
Tema: Boargjen fan strukturele ynset fan SPP 
Wat is der nedich om derfoar te soargjen dat de beskikbere kapasiteit 
matcht op de frege ynset? 
Doelen: 
- As ynstrumint fine wy it belangryk dat SPP sa ynset wurdt dat no 

en yn de takomst de goede minsken op de goede mominten op 
de goede plakken beskikber binne foar de útfiering fan ús 
bestjoerlike ambysjes. Dat betsjut dat: 
- foar de hiele organisaasje ynsichtlik is (totaal en foar elk 

organisaasjeûnderdiel) wat de opjeften/kontinuë 
wurksumheden binne en hokfoar personielsynset dêrby 
ferwachte wurdt. No en mearjierrich, kwantitatyf en kwalitatyf 
(û.o. nivo, kennis en feardichheden) en fanút it budzjettêre 
ramt; 

- foar de hiele organisaasje ynsichtlik is oer hokker talinten, 
kennis en feardichheden meiwurkers beskikke; 

- der in kontinu proses plakhat fan matching fan meiwurkers op 
de frege ynset. 

 
Monitoaring 
 
De organisaasje wurket sûnder ophâlden oan boppesteande doelen. 
Guon dêrfan binne no aktueel en guon lizze noch fierder yn de 
takomst. Wy stelle foar om boppesteande doelen sa te monitoarjen 
yn de Planning en Control syklus: 
 
▪ Kapasiteitsbudzjet 
Utgeande fan it takepakket fan bestjoerlike ambysjes en de útfiering 
fan ús wetlike taken, meitsje wy mearjierrich de omfang en de 
ûntwikkeling ynsichtlik fan it kapasiteitsbudzjet. Dat takepakket is 
dynamysk, wat betsjut dat wy it kapasiteitsbudzjet taljochtsje sille oan 
’e hân fan de ûntwikkeling fan it takepakket.   
 
▪ Ferhâlding fêst en fleksibel personiel 
Basearre op it mearjierrige takepakket en de útgongspunten foar de 
ynset fan fêst en fleksibel personiel, meitsje wy mearjierrich de 
winske ferhâlding ynsichtlik. 
 
▪ Gearwurking 
Wy meitsje ynsichtlik hokker gearwurkingsfoarmen oft der binne mei 
oare oerheidsorganisaasjes wêrby’t sprake is fan in mienskiplike 
personielsynset en wat de omfang dêrfan is. Foarbylden binne Fryske 
flexpool (wurdt taret); mienskiplik traineeprogramma; shared services 
(ûndersyk yn 2020) en gearwurkingen lykas Streekwurk, Marrekrite, 
Feangreide en LF2028.  
 
Yn dat ramt sille wy ek resultaat 60 út it bestjoersakkoart monitoarje: 
Der binne meardere suksesfolle foarbylden fan shared services en 
dield wurkjouwerskip tusken de Fryske oerheden. 
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▪ Ynklusyf en kânsen biede 
Wy jouwe ynsjoch yn de personielsgearstalling en de maatregels, 
lykas it traineeprogramma, dy’t bydrage oan in lykwichtige 
gearstalling fan it personielsbestân. 
 
Wy hawwe in wetlike ferplichting yn it ramt fan partisipaasjebanen. 
Wy jouwe dêr ynsjoch yn, mar ek yn oare maatregels dy’t wy nimme 
om minsken kânsen te bieden yn ús organisaasje, bygelyks yn ’e 
foarm fan staazje/ôfstudearplakken. 
 
▪ SPP 
Op basis fan analyzes fan it (takomstige) takepakket fan de provinsje 
en de frege rollen yn relaasje ta de beskikbere talinten fan 
meiwurkers, wurde maatregels nommen dy’t bydrage moatte oan de 
matching tusken de frege en beskikbere ynset. Wy sille yn de 
Planning en Control syklus op haadlinen rapportearje oer de analyzes 
en kwalitatyf ynsjoch jaan yn de maatregels dy’t wy nimme. Dêr’t dat 
mooglik is ûnderboud mei sifers/oantallen. Foarbylden binne: it 
ynfieren fan metodiken dy’t bydrage oan opjeftestjoerd wurkjen, 
aktiviteiten op it mêd fan learen en ûntwikkeljen, maatregels 
fitaliteitsbelied en duorsume ynsetberheid.  
 
 
Ynformaasje oer it kapasiteitsbudzjet en de ferhâlding tusken fêst en 
fleksibel personiel is kwantitatyf en sille wy sifermjittich opnimme en 
taljochtsje yn de Planning en Control produkten.  
Foar it oare jildt dat wy mei de doelen dy’t wy no foarlizze oangeande 
wurkjouwerskip, ynvestearjen yn kwaliteit en it boargjen fan SPP op 
in kwalitative wize monitoarje sille en ek sa opnimme en taljochtsje yn 
de Planning en Control produkten. 
 
2.   (kwalitative) útfiering strategyske personielsplanning 
 
Wy hawwe yn jimme Steategearkomste fan novimber 2019 tasein om 
jimme Steaten te ynformearjen oer de útfiering fan de strategyske 
personielsplanning (SPP). Wy dogge dat troch it dielen fan de 
taheakke notysje SPP. Dy notysje is binnen de organisaasje opsteld 
foar de útfiering fan de SPP. 
 
Dy notysje begjint mei de fyzje op HR. Dêrnei folget in analyze en is 
foar elk organisaasjeûnderdiel yn byld brocht hokker ûntwikkelingen 
kwantitatyf en kwalitatyf liedend binne foar de SPP. It is in dynamysk 
dokumint dat brûkt wurdt as ramt foar de te nimmen stappen, mar ek 
foar de ôfstimming mei bygelyks de OR. De notysje wurdt geregeld 
aktualisearre. 
 
Wy stelle jimme Steaten foar om kennis te nimmen fan de notysje 
SPP. 
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3.  Kapasiteitsbudzjet: ferklearring ferskil 2020 en ûntwikkeling 
budzjet 
 
Ien fan de útgongspunten fan de SPP is de balâns tusken taken en 
kapasiteit. Yn de begrutting 2020 is yn it programma bedriuwsfiering 
de ûntwikkeling fan it kapasiteitsbudzjet opnommen, keppele oan it 
mearjierrige takepakket, ynklusyf de ambysjes út it bestjoersakkoart 
‘Gelok op 1’. Sjoch ûndersteande tabel. 
 

 
boarne: begrutting 2020 

 
De ûntwikkeling fan it kapasiteitsbudzjet is fisualisearre yn 
ûndersteande grafiken. Dêryn wurdt dúdlik dat der sprake is fan in 
begrutte fermindering fan it kapasiteitsbudzjet tusken 2019 en 2023 
mei hast 25%. 
 

 
 
It kapasiteitsbudzjet is dynamysk. Keppele oan de ambysjes út it 
bestjoersakkoart hawwe wy bygelyks foar de perioade 2019-2023 € 
18 mln. tafoege oan it kapasiteitsbudzjet. It kapasiteitsbudzjet wurdt 
bygelyks ek beynfloede troch bydragen fan tredden foar de útfiering 
fan taken.  
 
Yn de Planning en Control syklus/produkten wurde jimme Steaten 
ynformearre oer de ûntwikkeling fan dat budzjet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 / 10 - 01709697 

 

Ferklearring ferskillen tusken de begrutting 2019 en de begrutting 
2020 yn it kapasiteitsbudzjet 
 
By de behanneling fan de begrutting 2020 yn jimme Steaten binne 
fragen steld oer it ferskil yn kapasiteitsbudzjet dat yn de begrutting 
2019 opnommen wie en it bedrach dat yn de begrutting 2020 
opnommen is. 
 

 
boarne: begrutting 2019 

 
It kapasiteitsbudzjet sa’t dat yn de begrutting 2019 opnommen is  
(€ 50,3 mln.) lit in signifikant ferskil sjen neffens de begrutting 2020  
(€ 64,9 mln.). It ferskil ad € 14,6 mln. wurdt benammen ferklearre 
troch: 
1. in oare presintaasje fan it kapasiteitsbudzjet mei de grutte fan  

€ 3,8 mln. 
2. reguliere priisstigingen mei de grutte fan € 2,8 mln. 
3. útwreiding fan it kapasiteitsbudzjet troch nije ambysjes of taken 

mei de grutte fan € 8 mln. 
 
Ad 1. Presintaasje kapasiteitsbudzjet 
Yn de begrutting 2019 steane yn it programma 6.1 (bedriuwsfiering) 
neist it kapasiteitsbudzjet ek de neikommende kosten:  
- oare personielskosten (friksje budzjet, salarisopslach en wachtjild 

earder personiel). 
- reservearring hegere bydragen (dekking út reserve kapitaallêsten 

ynfrastruktuer: MPI/KIP/RYP).  
Mei de ynfiering fan it programma bedriuwsfiering yn 2018 binne de 
personielsbudzjetten sintralisearre. Foar de transparânsje is de 
opbou/presintaasje fan de sifers tusken de begrutting 2019 en 2020 
oanpast. Yn de provinsjale begrutting 2020 binne boppesteande 
posten opnommen as ûnderdiel fan it kapasiteitsbudzjet. Fertaald nei 
de begrutting 2019 soe dat kwa presintaasje foar 2020 in bedrach 
betsjutte fan € 54,1 mln. (yn plak fan de € 50,3 mln.). De totale kosten 
foar personiel binne dêrmei net tanommen en it liedt ek net ta 
útwreiding fan it personielsbestân. 
 
Ad 2. Reguliere priisstigingen.  
Neffens de begrutting 2019 binne de neikommende priisstigingen 
trochfierd: 
- CAO stiging 2019 foar 2020 ad € 1,5 mln. 
- CAO stiging 2020 foar 2020 ad € 1,3 mln. 
It giet dêrby om oanpassingen yn it kapasiteitsbudzjet dy’t net liede ta 
in útwreiding fan it personielsbestân. 
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Ad 3. útwreiding troch nije ambysjes of taken.  
Yn de begrutting 2020 is it bestjoersakkoart ‘Gelok op 1’ ferwurke. 
Underdiel fan dat bestjoersakkoart is dat foar it útfieren fan de 
ambysjes middels beskikber steld binne. Dêrneist binne by de earste 
bestjoersrapportaazje 2019 foar it jier 2020 middels foar ien kear 
beskikber steld foar Streekwurk. Dat jout it neikommende byld: 
- middels bestjoersakkoart foar 2020 ad € 5 mln. (totaal foar de 

perioade 2020 o/m 2023: € 18 mln.) 
- ferlinging Streekwurk yn 2020 ad € 2,5 mln. 
- oars: € 0,5 mln. 
 
Boppesteande reguliere priisstigingen en de ferwurking fan nije 
ambysjes of taken, kombinearre mei de oare presintaasje fan it 
kapasiteitsbudzjet ferklearje it ferskil tusken de begrutting 2019 en 
2020.  
 
By de begrutting 2020 hawwe jimme Steaten de bestimmingsreserve 
Kapasiteitsbudzjet ynsteld. By de 1e bestjoersrapportaazje 2020 sille 
wy de opbou fan it kapasiteitsbudzjet en dy reserve opnimme yn de 
paragraaf bedriuwsfiering en dy ek taljochtsje. In aktuele ûntwikkeling 
dy’t wy dêrby meinimme wolle, giet oer de ûntjouwing fan it 
fitaliteitsbelied foar de organisaasje en de relaasje mei it 
kapasiteitsbudzjet.  
 
Wy stelle jimme Steaten út om kennis te nimmen fan boppesteande 
taljochting op it kapasiteitsbudzjet. 

   

 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris 
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UTSTEL 
 
 
 

Underwerp : Nadere uitwerking strategisch personeelsbeleid en 
strategische personeelsplanning. (01709697) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 23 maart 2020, nr. …, 
oangeande it strategyske personielsbelied en strategyske personielsplanning 

Mei it each op de útfiering fan it strategysk personielsbelied en de strategyske 
personielsplanning 

Oerwagende dat : 1. by de behanneling fan de notysje strategysk 
personielsbelied yn novimber 2018 in moasje 
oannommen is mei it fersyk om in oanfolling te 
meitsjen op de notysje SPB en dy ta 
beslútfoarming oan Provinsjale Steaten foar te 
lizzen; 

2. by de behanneling fan de provinsjale begrutting 
2020 yn novimber 2019 in tasizzing dien is om in 
neiere taljochting te jaan op de (kwalitative) 
útfiering fan de strategyske personielsplanning; 

3. by de behanneling fan de provinsjale begrutting 
2020 yn novimber 2019 in tasizzing dien is om in 
taljochting te jaan op it kapasiteitsbudzjet.  

 

Beslute : 1. de oanfolling fan it strategysk personielsbelied en 
de wize fan monitoaring fan de doelen yn de 
Planning en Control produkten fêst te stellen; 

2. kennis te nimmen fan de (kwalitative) útfiering fan 
de strategyske personielsplanning, fia de notysje 
SPP; 

3. kennis te nimmen fan de taljochting op it 
kapasiteitsbudzjet.  

 
 
Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan, 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 
 
 


