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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In 2006 is een organisatieontwikkeltraject gestart, gericht op een zestal doelen: 
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. 
 
Om dit mogelijk te maken is de organisatie in 2007 gekanteld naar een nieuwe organisatiestructuur. 
Deze kanteling omvatte de omvorming van vakdirecties naar 20 afdelingen en een concerndirectie. 
Tevens heeft een nieuwe invulling van de managementlagen plaatsgevonden. Nagenoeg alle niet-
leidinggevende functies uit de toenmalige sectoren zijn één op één overgeplaatst naar de nieuwe 
afdelingen.  
 
Terugziend op het reorganisatieproces menen wij dat er reden is voor tevredenheid met het proces en 
het resultaat. De hoofdstructuur van de organisatie is gewijzigd; dat is een grote opgave geweest. Zo 
zijn vijf zelfstandige eenheden (diensten), inclusief de -op onderdelen- eigen ondersteuning in 
stafbureaus, omgevormd tot één organisatie met centrale stafafdelingen en een centrale directie. Deze 
transitie heeft zich voltrokken zonder wezenlijke schade of stagnatie aan beleids- of bedrijfsprocessen. 
Dat dit niet vanzelfsprekend is behoeft geen betoog. 
 
Verder constateren we dat nu, ruim een jaar na de kanteling, de bedrijfvoering in de nieuwe structuur 
op orde is. De ingrijpende wijziging van processen (zoals bijvoorbeeld de financiële administratie, 
subsidieverlening en het inkoopproces) heeft tijd gevergd, maar is nu nagenoeg afgerond. De sturing 
op de punten waar het Directiemodel haar kracht moet bewijzen (bedrijfsvoering, beleidsafstemming, 
strategie etc.) begint haar vruchten af te werpen. 
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Nu is het zaak de kwaliteit van de organisatie (formatief en personeel) verder te ontwikkelen. In de 
bijlage leest u over de formatiescan, die in de hele organisatie is uitgevoerd en leidt tot een aantal 
concrete maatregelen op dit vlak. 
 
De formatiescan is uitgevoerd om een kwaliteitsimpuls te geven aan de organisatie in haar nieuwe 
vorm. Kwaliteitsverbetering bereiken we onder andere door verbetering en vereenvoudiging van 
ondersteunende en uitvoerende processen. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol. 
Beleidsontwikkeling krijgt een kwaliteitsimpuls door het aantrekken van meer strategische capaciteit 
in de beleidsafdelingen. De maatregelen op basis van de formatiescan betreffen zowel investeringen 
als besparingen. Besparingen worden voor een groot deel gerealiseerd door vermindering van de 
capaciteit voor overheadfuncties. Voor de implementatie neemt de organisatie drie jaar de tijd. De 
investeringen zullen medio 2012 terugverdiend zijn. Na 2012 ontstaat een structurele besparing. 
 
De consequenties van de nieuwe organisatiestructuur zijn in 2007 nog niet volledig geïmplementeerd. 
De formatiescan is uitgevoerd om de kanteling van de organisatie in juli 2007 naar de nieuwe structuur 
af te hechten. Tegelijk is de formatiescan voor de organisatie een vingeroefening voor de toekomst. De 
verwachting voor de komende jaren is dat de provincie steeds opnieuw voor veranderingen van haar 
takenpakket zal komen te staan, waardoor flexibiliteit in de organisatie steeds belangrijker zal worden. 
De formatiescan zal dan ook niet eenmalig zijn, maar regelmatig ingezet worden als instrument om 
actuele ontwikkelingen te vertalen naar benodigde formatie. 
 
Financiële consequenties 
Geen, informatie over de financiën is opgenomen in de bijlage. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de resultaten van de formatiescan en het implementatietraject. 
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