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FORMATIESCAN, RESULTATEN EN 
IMPLEMENTATIE 

 

1. Inleiding 
 
Sinds de kanteling van de provinciale organisatie in juli 2007 kent de provinciale 
organisatie een nieuwe organisatiestructuur: van vakdirecties naar concernsturing. De 
structuurverandering is uitgevoerd om de doelen van organisatieontwikkeling1 beter te 
kunnen realiseren. Deze doelen (bekend als OinO-doelen) zijn nu en in de toekomst 
leidend voor alle projecten en activiteiten die in het teken staan van 
organisatieontwikkeling. In de Visie op Anders Werken zijn deze doelen verder 
geconcretiseerd. De Visie op Anders Werken maakt onderscheid in reguliere activiteiten 
en variabele activiteiten. Bij reguliere activiteiten (hiertoe behoren vergunningverlening, 
handhaving, subsidies en het merendeel van de ondersteunende processen) ligt het 
accent op komen tot excellente dienstverlening door uniforme en geautomatiseerde 
systemen en processen, sterke focus op resultaat- en klantgerichtheid, sturing op output 
en effectiviteit en optimale digitale ondersteuning. Bij variabele activiteiten (hiertoe 
behoren projecten, programma’s en beleidsontwikkeling) gaat het erom “het verschil te 
maken”. Dit doen we door sterk thematisch, integraal, resultaatgericht te werken waarbij 
samenwerking (in- en extern) een cruciale rol speelt. Bij variabele activiteiten ligt het 
accent op het kunnen omgaan met wisselende rollen en deskundigheid, maximale 
flexibiliteit in houding en inzet van medewerkers.  
 
In de formatiescan is deze visie vertaald naar gevolgen op afdelingsniveau en voor het 
concern als geheel. De formatiescan vormt fase II van de structuurverandering. In fase I 
(ook wel bekend als de kanteling) is een concerndirectie ontstaan en zijn afdelingen 
gevormd. De managementfuncties (directeuren, afdelingsmanagers en teamleiders) zijn 
ingevuld. Bijna alle andere functies zijn bij de kanteling echter één-op-één overgeplaatst 
van de oude sectoren naar de nieuwe afdelingen. Destijds is ervoor gekozen om de 
consequenties van de nieuwe structuur en de mogelijke inverdieneffecten nog niet door 
te voeren in de afdelingen maar dit op een later moment te laten plaatsvinden. In het 
voorjaar van 2008, bijna één jaar na de kanteling was de tijd rijp voor deze tweede fase 
en is de formatiescan gestart.  
 
De formatiescan is gericht op verbeteringen, concernbreed en binnen de afdelingen. De 
afdelingsmanagers en teamleiders hebben voor hun afdeling een zelfanalyse uitgevoerd 
en voorstellen gedaan voor verbetermaatregelen. De voorstellen zijn (extern) getoetst en 
waar mogelijk met andere provincies gebenchmarked. Daarnaast heeft de directie 
voorstellen ontwikkeld over de concernbrede maatregelen en daarover besluiten 
genomen. De formatiescan is ondersteund door PricewaterhouseCoopers, de resultaten 
zijn opgenomen in het Eindrapport van PwC (Richting geven aan de juiste formatie, 17 
september 2008). Op basis van het eindrapport neemt de directie een aantal besluiten, 
die onderstaande zijn opgenomen. De directiebesluiten hebben betrekking op de 
voorgestelde maatregelen vanuit de afdelingen, de concernbrede maatregelen en de 
wijze waarop de maatregelen uitgevoerd worden (het proces). 
 

1 De doelen van organisatieontwikkeling zijn: 
1. het bevorderen van de externe oriëntatie, innovatie en klantgerichtheid; 
2. het faciliteren van de interne samenwerking en organisatorische flexibiliteit; 
3. de professionaliteit en toewijding van medewerkers beter tot hun recht laten komen; 
4. het verbeteren van de sturing op bedrijfsvoering en resultaten; 
5. waar mogelijk kosten van overhead terug dringen; 
6. het mogelijk maken en bevorderen van een organisatiecultuur die bijdraagt aan de 
maatschappelijke doelstellingen van de provincie Utrecht nu en in de toekomst. 
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2. Uitgangspunten bij de formatiescan 
 
Voor de uitvoering van de formatiescan geldt een aantal uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten  zijn: 
- Met GS en PS is in 2006 afgesproken dat het gehele traject van 

organisatieontwikkeling budgetneutraal moet verlopen. In het plan van aanpak OinO 
uit 2006 zijn 6 sporen onderscheiden die tot terugverdieneffecten zullen leiden:  

1. reductie loonkosten management 
2. reductie van de overhead  
3. centraliseren van functies 
4. herschikking van taken en kritisch bekijken van werkprocessen 
5. kritisch kijken naar de taken (vereist of gewenst/outsourcing) 
6. effecten door kwaliteitsverbetering resp. invoering van Informatietechnologie 

(project DigiDIV). 
- In fase 1 van Organisatie in Ontwikkeling (de kanteling) zijn de afdelingen gevormd 

en de managementfuncties ingevuld. De kanteling heeft geleid tot realiseren van 
inverdieneffecten volgens spoor 1. Deze inverdieneffecten kunnen over een periode 
van zes jaar de in fase I van OinO gemaakte kosten terugverdienen. Fase 1 kan 
daarmee budgetneutraal worden afgesloten. De formatiescan geeft inzicht in de 
overige inverdiensporen. Een belangrijk inverdienspoor is daarbij het terugdringen 
van de overhead en het realiseren van efficiency voordelen (spoor 2, 3 en 4). In 2006 
is de ambitie neergelegd om de overhead terug te dringen van circa 49% naar 40%. 
Middels de formatiescan wordt hieraan concreet invulling gegeven. De 
afdelingsvoorstellen leiden tot overhead reductie van 2%. Invoering van een 
regiemodel voor ondersteunende afdeling realiseert over een termijn van 3 jaar een 
extra een reductie van 6%. De in de formatiescan in beeld gebrachte 
investeringsvoorstellen zijn daarmee in balans met de besparingen 
(inverdieneffecten) die tot en met 2012 worden gerealiseerd. Uit het Eindrapport van 
PwC blijkt dat dit gerealiseerd kan worden, als alle maatregelen in het juiste tempo 
worden uitgevoerd. 

- Voor de implementatie van de formatiescan is een tijdshorizon van drie jaar 
genomen. In veel gevallen is het eerst noodzakelijk investeringen te doen, voordat 
besparingen gerealiseerd kunnen worden. Door een termijn van drie jaar vast te 
stellen, ontstaat er meer ruimte voor succesvolle verandering, waarbij naast structuur 
ook aan de organisatiecultuur gewerkt kan worden. 

- In tegenstelling tot de kanteling van de organisatie in juli 2007, is voor de uitvoering 
van de formatiescan niet één uniek moment waarop alle organisatiewijzigingen 
tegelijkertijd geëffectueerd worden. De uitvoering van de formatiescan verloopt via 
een organisch proces waarbij het tempo en de fasering per afdeling wordt bepaald 
door de specifieke omstandigheden van de betreffende afdeling. Voor iedere afdeling 
wordt vooraf vastgesteld welke investeringen en besparingen per jaar gerealiseerd 
worden.  

 
3. Maatregelen 
 
Op basis van de zelfanalyses van de afdelingen heeft de directie besluiten genomen over 
te nemen maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op efficiencyvergroting en hebben 
geen betrekking op politiek-bestuurlijke keuzes. De maatregelen betreffen zowel 
investeringen als besparingen, het gaat daarbij voor een deel om kosten van formatie 
(personeelslasten) en voor een deel om andere kosten (zoals ICT-systemen). Voor wat 
betreft de formatie overtreffen de structurele besparingen de structurele investeringen, 
waardoor op termijn een structurele besparing op de personeelslasten ontstaat. Om deze 
besparing mogelijk te maken, zijn incidentele investeringen nodig, bijvoorbeeld in ICT. 
Voor de financiering van deze incidentele investeringen wordt gebruik gemaakt van het 
‘overschot’ op de structurele besparingen, daarvoor zijn derhalve geen extra middelen 
nodig. 
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De directie heeft naast de afdelingsvoorstellen een aantal concernbrede maatregelen 
vastgesteld. Deze maatregelen hebben betrekking op het optimaliseren van 
ondersteunende processen, het reduceren van de overhead, het beheersen van externe 
inhuur en het flexibel inzetten van medewerkers. 
 
Optimaliseren van ondersteunende processen 
De ondersteunende afdelingen werken gezamenlijk aan het vergroten van de efficiënte 
van ondersteunende processen. Het traject is gericht op het creëren van een sterke 
regiefunctie door de ondersteunende afdelingen. De ondersteunende afdelingen stellen 
kaders, ontwikkelen efficiënte processen, adviseren ten aanzien van de uitvoering en 
zorgen voor efficiënte ondersteunende systemen. Dit regiemodel biedt mogelijkheden tot 
interne verzakelijking, meer regie op uren voor en kosten van ondersteuning, betere 
afspraken over resultaten en kwaliteit, procesoptimalisatie en uitbesteding van taken 
waar dat efficiënter is dan in eigen beheer uitvoeren. De focus ligt op het verhogen van 
de efficiëntie, met behoud en waar nodig verhogen van de kwaliteit. Het regiemodel moet 
leiden tot een slankere en slagvaardige ondersteuning en gaat gepaard met een reductie 
van de overhead met tenminste 6%. 
 
De invoering van het regiemodel is alleen mogelijk als geïnvesteerd wordt in de daarvoor 
benodigde cultuur, in competenties van medewerkers en leidinggevenden, procesanalyse 
en procesinnovatie en faciliterende systemen. Voor de financiering van deze 
investeringen zal de organisatie deels een beroep doen op de bedrijfsvoeringsreserve, 
waar mogelijk worden investeringen gefinancierd uit besparingen op de formatie. 
 
Reduceren van overhead 
De directie heeft in 2006 uitgesproken te streven naar een overhead van 40%. De 
huidige overhead bedraagt circa 49%. De overhead wordt berekend op basis van formele 
formatiecijfers. Hiermee ontstaat echter een enigszins vertekend beeld, omdat in de 
huidige situatie sprake is van een hogere bezetting. Dit wordt met name veroorzaakt 
door de inzet van capaciteit voor de extra inspanningen die van de organisatie gevergd 
worden in het kader van het uitvoeringsprogramma van GS. Als voor de berekening van 
de overhead uitgegaan wordt van de bezetting, is het overheadpercentage circa 3% 
lager. Dit leidt weliswaar niet tot vermindering van de overhead, maar relativeert wel de 
betekenis van het percentage van 49%. 
 
Als gevolg van de besparingen op de formatie in de afdelingen, neemt de overhead af 
met 2%. Daarnaast heeft de directie besloten dat de optimalisatie van ondersteunende 
processen (invoering regiemodel) moet leiden tot een overheadreductie van 6% over drie 
jaar. 
 
Beheersen van externe inhuur en vergroten interne flexibiliteit 
Externe inhuur wordt beïnvloed door de mate van interne flexibiliteit. Wanneer de interne 
organisatie beter in staat is medewerkers flexibel in te zetten, kunnen tijdelijke taken 
gemakkelijker met eigen medewerkers worden uitgevoerd en kan de externe inhuur 
worden beperkt. Met betrekking tot externe inhuur en interne flexibiliteit hanteert de 
directie als uitgangspunten: 
- De provincie streeft naar een efficiënte organisatie, waarin alle opgaven worden 

uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk capaciteit; 
- De provincie streeft naar een flexibele organisatie; 
- Het management ondersteunt het flexibel werken binnen de organisatie. 
 
Deze uitgangspunten zijn de basis voor een strategie waarmee een nieuwe manier van 
werken in de organisatie wordt ingevoerd. Kenmerken daarvan zijn toenemende 
efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit. Deze strategie houdt het volgende in: 
- Binnen afdelingen en concernbreed wordt interne flexibiliteit gecreëerd. Door intern 

flexibel te werken, kan het beroep op externe inhuur worden beheerst en waar 
mogelijk beperkt; 
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- Concernbreed kan dit vormgegeven worden in een pool van generalisten op veel 
voorkomende functies; 

- Flexibilisering van personeelsbudgetten kan een bijdrage leveren. Jaarlijks kunnen 
aan de hand van de productenbegroting en de beleidsprioriteiten de flexibele 
budgetten over afdelingen worden verdeeld 

- Jaarlijks wordt de omvang van de flexibele schillen (binnen iedere afdeling en 
organisatiebreed) bepaald, op basis van alle opgaven in een lange-termijn 
perspectief. Afdelingsmanagers geven een voorzet en de Directie accordeert; 

- De directie bepaalt in welke situaties externe inhuur mogelijk is en stuurt daarop (te 
denken valt aan: tijdelijke behoefte aan specialisme, behoefte aan advies van buiten, 
vervanging tijdens ziekte of tijdelijke invulling vacatures). 

 

4. Uitvoeringsproces 
 
Voor de uitvoering van de maatregelen neemt de organisatie drie jaar de tijd. De 
concernbrede voorstellen worden uitgevoerd onder regie van de directie. De 
afdelingsmanagers stellen voor hun eigen afdeling een implementatieplan op, met daarin 
een planning voor de implementatie van de vastgestelde maatregelen. Sommige 
maatregelen kunnen in 2009 geïmplementeerd worden, andere vergen eerst een 
bepaalde ontwikkeling en kunnen pas later uitgevoerd worden. De financiële 
consequenties van alle maatregelen samen worden in kaart gebracht, dit is de basis voor 
de directie om op de implementatie te sturen en te monitoren. Hiermee wordt ook de 
budgetneutraliteit van alle maatregelen samen in het oog gehouden. 
 
Voor zover de voorstellen geen consequenties hebben voor zittende medewerkers, 
kunnen deze zonder meer worden uitgevoerd. Indien er gevolgen aan verbonden zijn 
voor medewerkers, kan het Sociaal Statuut van toepassing zijn en kan sprake zijn van 
herplaatsingen. In die gevallen worden de rechten van medewerkers gewaarborgd. Een 
schouw op alle medewerkers biedt ondersteuning bij de uitvoering van maatregelen met 
personele consequenties. De schouw is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers en geeft invulling aan het OinO-doel om medewerkers tot hun recht te 
laten komen. De consequenties van de formatiescan voor de afdeling en voor de 
individuele medewerkers worden met de medewerker besproken, waarbij wordt 
nagegaan wat zijn of haar toekomstperspectief hierbinnen is. De schouw wordt 
uitgevoerd door afdelingsmanagers en teamleiders binnen het kader van de 
jaargesprekkencyclus. Het proces wordt gefaciliteerd door de afdeling P&O en 
ondersteund met faciliteiten, zoals een mobiliteitsbureau (personeelsmakelaar) en een 
instrument waarmee medewerkers gericht kunnen nadenken over de volgende stap in 
hun loopbaan. De schouw heeft geen rechtspositionele gevolgen, daarvoor is en blijft het 
Sociaal Statuut leidend. 
 
De directie streeft naar herplaatsing van alle medewerkers voor wie dat aan de orde is. 
Er is echter geen garantie dat de organisatie daar volledig in slaagt. Het is reëel te 
veronderstellen dat sommige medewerkers niet of niet direct herplaatsbaar zijn. 
Daarvoor zal de directie flankerend beleid ontwikkelen, dat op de voorgeschreven wijze 
aan het GO zal worden voorgelegd. Het flankerend beleid zal zich voornamelijk richten op 
het ondersteunen van de medewerker in het vinden van een nieuwe richting in zijn of 
haar loopbaan. 
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5. Middelen 
 
De kosten van de implementatie van de formatiescan betreffen de volgende onderdelen: 
- het financieren van investeringen, die voorafgaan aan toekomstige besparingen 

(kosten gaan in veel gevallen voor de baten uit); 
- het financieren van systemen (ICT) die de gewenste ontwikkeling ondersteunen; 
- de ondersteuning van het veranderproces (coördinatie, financieel, organisatie- en 

personeelsadvies); 
- kosten van flankerend beleid (loopbaanbegeleiding, opleidingen, trainingen en 

outplacement). 
 
Voor de uitvoering van de formatiescan worden geen extra middelen ingezet, de operatie 
verloopt budgetneutraal. De investeringen en besparingen zijn in balans, dit wordt 
uitgewerkt in een investerings- en besparingstabel. Deze tabel vormt de basis voor het 
toekennen van extra budget aan afdelingen en het verlagen van budgetten. 
 
In onderstaand staafdiagram zijn de structurele investeringen en besparingen van 2009 
tot en met 2011 opgenomen. Aanvankelijk zijn de investeringen hoger, in 2010 zijn de 
besparingen iets hoger dan de investeringen en in 2011 overtreffen de besparingen de 
investeringen ruimschoots.  
 

Na 2011 ontstaat een situatie waarin structurele besparingen de structurele 
investeringen overtreffen met circa € 2 miljoen. De structurele besparingen en 
investeringen bedragen vanaf 2012: 

- Investeringen per jaar: € 3,67 miljoen. 
- Besparingen per jaar: € 5,63 miljoen. 

 
Het inverdieneffect wordt gerealiseerd doordat vanaf 2010 de besparingen hoger zijn dan 
de investeringen. Het break-even-point wordt bereikt in 2012, in dat jaar zijn de 
investeringen terugverdiend door het realiseren van besparingen. 
 

6. Tot slot 
 
De formatiescan is slechts gericht op het afhechten van de nieuwe organisatiestructuur 
en het maken van een kwaliteitsslag. Het is een momentopname en staat los van alle 
lopende en te verwachten politieke ontwikkelingen. Wijzigingen in het takenpakket van 
de provincie zal leiden tot nieuwe maatregelen. In de huidige dynamiek van het openbaar 
bestuur in Nederland blijft de provinciale organisatie steeds in beweging. De 
implementatie van de formatiescan leidt daarom niet tot een eindsituatie, maar is 
onderdeel van de voortdurende organisatieontwikkeling. 

Structurele besparingen en investeringen per jaar

€ 0
€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 3.000.000
€ 4.000.000
€ 5.000.000
€ 6.000.000

2009 2010 2011

Besparingen Investeringen


