
Datum : 17 oktober 2007 
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2008BEM09 
t.b.v statencommissie BEM Ons kenmerk :  
 Contactpersoon    :  C. de Boer  
 E-mail : rob.cortjens@ 
 provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2501 
 

Onderwerp: Stand van zaken OinO 
 

In het kader van de beantwoording van uw vragen ontvangt u hierbij een memo.  
 

Aanleiding 

Tijdens uw vergadering op 10 september j.l. heeft u vragen gesteld over de stand van zaken van het 
organisatieveranderproces OinO en de in 2007 gerealiseerde terugverdieneffecten  
 

Achtergrond/eerdere besluiten 
PM 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
De informatie wordt u ter kennisneming toegestuurd 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
 



Memorandum 
 

Datum : 24 oktober 2007 

Aan : Leden van de commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Staten Tel.: 2571 

Onderwerp : vraag commissie BEM m.b.t. OinO 

Inleiding.

Op 13 november 2006 hebben Uw Staten ingestemd met het voorstel (PS2006BEM39) met betrekking 

tot Organisatie in Ontwikkeling. Voor de uitvoering van Organisatie in Ontwikkeling hebben PS een 

krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 16 miljoen. Dit bedrag is in de begroting opgenomen als 

een bestemmingsreserve van waaruit de kosten voor OinO kunnen worden bestreden.  U heeft hieraan 

een terugverdientaakstelling gekoppeld, die erop neer komt dat in de komende periode, van vier tot zes 

jaar, dit bedrag moet worden terugverdiend en de baten terug zullen terug vloeien in de 

bestemmingsreserve OinO.  

U heeft op 10 september in uw vergadering gevraagd om inzicht te geven in de terugverdieneffecten 

OinO tot nu toe en de daaromtrent geformuleerde doelstellingen. 

 

Met de kanteling op 1 juli en diverse overgangswerkzaamheden in de periode van 1 juli tot en met 1 

oktober is de nieuwe organisatie van start gegaan. Hiermee beschouwen wij de implementatie van 

OinO (wij noemen dit Fase I) als afgerond. De fase die daarop volgt is de verdere cultuur- en 

organisatieontwikkeling, wij noemen dit OinO Fase II.  

 

Verantwoording over OinO Fase I.

Voor de realisatie van Fase I is per 1 oktober totaal ca. € 3,5 miljoen aan kosten gemaakt welke ten 

laste van de reserve OinO worden gebracht. Voor de verantwoording verwijzen wij graag naar bijlage 

1. Voor de realisatie van OinO Fase II is een globaal plan van aanpak opgesteld, welke is toegevoegd 

als bijlage 2. Er zal overigens sprake zijn van doorloop van activiteiten en verplichtingen van Fase I 

naar Fase II, deze doorlopende activiteiten en verplichtingen zullen worden verantwoord onder Fase II.  

 

In fase I zijn minder middelen ingezet dan oorspronkelijk was voorzien. Met name hebben we in de 

eerste fase veel minder frictiekosten gemaakt dan was voorzien. Als gevolg van een zorgvuldig 

plaatsingsproces is een groter aantal medewerkers dan was verwacht op een passende functie 

herplaatst. Daarnaast hebben wij minder kosten gemaakt voor de (technische) kanteling van de 

organisatie, onder meer door goed gebruik te maken van beschikbare systemen en deskundigheid. 

laatste kan worden opgemerkt dat door de organisatie in de aanloop uiteraard is geanticipeerd op de 



kanteling, waardoor voor sommige veranderingen, geen of beperkte extra kosten zijn gemaakt. Hier 

staat overigens tegenover dat als gevolg van de organisatieverandering van de organisatie een aantal 

(organisatie) ontwikkelingen enige vertraging hebben opgelopen. Hieraan wordt nu echter weer hard 

gewerkt. 

 

Realisatie terugverdientaakstelling.      

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) 

 

Met de afronding van fase I hebben we zicht gekregen in de realisatie van de terugverdieneffecten 

middels spoor 1. In uw besluit van 13 november 2006 heeft u kennis genomen van de formatieve 

reductie in fase I van leidinggevenden van 48,8 fte. tot 25 fte. Dit is een reductie van 23,8 fte. Tijdens 

het OinO plaatsingsproces is bleken dat op sommige plekken enkele personele / formatieve fricties te 

ontstaan welke zijn gerepareerd. Het bruto besparingspotentieel dat met fase I is bereikt wordt geschat 

op ca. € 1,5 miljoen (loonkosten, apparaatskosten en kosten voor overhead) per jaar.  

De besparingen die middels spoor 2 t/m 6 gerealiseerd worden vormen onderdeel van OinO fase II en 

worden in dat kader nader uitgewerkt en geconcretiseerd. Zoals in Uw commissie is afgesproken 

zullen wij voortaan ieder half jaar over de voortgang van OinO en de terugverdieneffecten rapporteren.  

 

Voorgestelde beslispunten:

1. Kennis te nemen van de verantwoording van OinO Fase I; 

2. Kennis te nemen van de globale plan van aanpak OinO Fase II; 

3. Middels de reguliere verantwoordingsmomenten: Begroting, Marap en Rekening de 

kwalitatieve en kwantitatieve voortgang en verantwoording ten aanzien van OinO Fase II te 

volgen en ieder half jaar de Commissie hierover in het bijzonder informeren. 

 



Bijlage 1. 

Budget reserve OinO 16.000.000
Realisatie t/m 18 september 2007:

2006 872.504
2007 1.601.003
Totaal realisatie t/m 18-09-07 2.473.507

Totaal verplichtingen per 18-09 835.647
Totaal Frictiekosten 1.038.064
Totaal kosten OinO Fase I 4.347.218

Dekking:
2006:
Kosten ten laste van reserve OinO 72.504
Kosten ten laste van exploitatie 800.000
2007:
Kosten ten laste van reserve OinO 1.601.003
Lopende verplichtingen 835.647
Frictiekosten 1.038.064
Totaal dekking 

Beschikbaar budget Res. OinO 12.452.782

Ten laste gebracht van reserve OinO 3.547.218

Specificatie realisatie (per 18-09-07): 2006 2007 Totaal 
realisatie

Verplichtin
gen saldo

Frictie-
kosten

Realisatie 
+ verplicht

Regieteam 301.396 172.465 473.862 159.527 633.388
Communicatie 22.106 25.300 47.406 0 47.406
P&O 69.449 433.901 503.349 11.838 515.187
Kanteling 89.695 336.694 426.389 388.720 1.038.064 1.853.173
Ontwikkelkosten 17.983 324.961 342.943 7.925 350.868
Organisatie 23.928 228.527 252.455 8.178 260.633
Onvoorzien (KCC) 0 79.156 79.156 23.600 102.756
Kosten niet verdeeld 347.947 0 347.947 347.947
Kosten OR 35.860 35.860
Prof. Inkoop 200.000 200.000
Totaal realisatie 872.504 1.601.003 2.473.507 835.647 1.038.064 4.347.218



Bijlage 2. 
Project Organisatie in Ontwikkeling, Fase II het vervolg 

 

De kanteling van de organisatie, van een dienstenstructuur naar een afdelingenstructuur met een 

centrale directie, heeft op 1 juli 2007 z’n beslag gekregen. Deze kanteling van de structuur was 

noodzakelijk om een verdere ontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken. In de nieuwe setting 

wordt het beter mogelijk om grote concernprojecten en –programma’s goed te organiseren, aan te 

sturen en te  positioneren zowel binnen als buiten de organisatie. De essentie van de ontwikkeling van 

de cultuur naar een sterkere mate van omgevings- en resultaatgerichtheid, ligt hierin besloten en zal 

vorm worden gegeven vanuit de nieuwe afdelingen en programmasturing. Tenslotte kan door een 

efficiëntere organisatie de overhead adequaat worden verminderd. 

 

De  vervolgfase van OinO beslaat de periode juli 2007 tot oktober 2009, waarbij de volgende 

speerpunten worden gelegd: 

1. Verdere ontwikkelingen van de cultuur en werkwijze van de organisatie; 

2. Verdere ontwikkeling van projectmatig- en programmatisch werken;  

3. Aanpassingen en verbeteringen in de organisatie op afdelingsniveau;  

4. Versterken van efficiëntie en effectiviteit van de  werkprocessen. 

 

Ad 1. Verdere ontwikkelingen van de cultuur en werkwijze van de organisatie 

Het gaat hierbij met name om het versterken van de focus op omgevings- en resultaatgericht.  

Ontwikkeling vindt plaats op drie niveaus:  

• Organisatieniveau: uitgewerkt vier verbeterprogramma’s: 

o Ontwikkelen Strategie 

o Verbeteren bedrijfsvoering en P&C Cyclus 

o Verbeteren (in- en externe) dienstverlening 

o Ontwikkelen medewerkers en management 

• Afdelingsniveau: ontwikkelplannen per afdeling, waar nodig aanvullende aanpassingen van de 

structuur, organisatie en formatie bínnen de afdelingen (zie ook bij Ad 3).  

• Medewerkerniveau:  

o specifieke OinO training gericht op houding- en gedragsaspecten voor alle 

medewerkers 

o specifieke trainingsprogramma’s voor teamleiders 

o Ontwikkelen MD-beleid voor zittend en potentieel management en projectleiders 

 



Ad. 2. Verdere ontwikkeling van projectmatig- en programmatisch werken 

De wijze waarop door de overheid maatschappelijke doelstellingen worden gerealiseerd kennen steeds 

meer een programmatisch en projectmatig aanpak. Ook in het handelen en denken van de provincie 

komt deze aanpak centraal te staan met de definiëring van grote concernprojecten en –programma’s. 

De organisatie van het werk heeft nog een duidelijke beleidsmatige context. De focus zal meer moeten 

worden gelegd bij programmatisch werken als instrument om de samenwerking met externe partners 

en efficiënt in zetten van de verschillende disciplines uit de eigen organisatie. De nieuwe afdeling 

PMF is een belangrijke factor in de professionalisering van de organisatie op dit terrein. 

 

Ad. 3 Aanpassingen en verbeteringen in de organisatie op afdelingsniveau 

Alle afdelingen maken een ontwikkelplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de bovenstaande 

ontwikkelingen worden vormgegeven en welke organisatorische en/of formatieve wijzigingen er 

verder nodig zijn. Bovendien vindt er een nadere analyse plaats van de huidige werkzaamheden. Wat 

is regulier (noodzaak en wenselijk) en wettelijk verplicht; en welke taken worden niet langer 

uitgevoerd omdat daar geen politieke noodzaak toe is. De doelstellingen van het collegeprogramma 

worden hier expliciet in meegenomen. 

 

Ad. 4 Versterken van efficiëntie en effectiviteit van de werkprocessen. 

Door de centralisatie van de stafbureaus is het mogelijk om processen efficiënter te laten verlopen. 

Daarnaast is er een afdeling Subsidies & Inkoop opgezet om de subsidie- en de inkoopprocessen beter 

te stroomlijnen. Bovendien wordt verwacht dat met het project DigiDIV er efficiencywinst te halen is. 

 
De beoogde terugverdieneffecten, eerder benoemd als de sporen 2 t/m 6, worden geconcretiseerd in  

de verbeterprogramma’s op organisatieniveau en ontwikkelplannen op afdelingsniveau. Met name met 

de acties voortkomend uit de speerpunten 3 en 4 worden de beoogde effecten gerealiseerd.  

 


