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Geachte dames en heren, 

 

In het coalitieakkoord 2011-2015, genaamd “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht”, is onze ambitie 

verwoord om meer te focussen op de kerntaken en hierop te excelleren. Door het aanbrengen van 

focus en het maken van scherpe keuzes tussen taken die wel en taken die niet meer worden uitgevoerd, 

kunnen wij tevens volstaan met een kleinere organisatie. Onze doelstelling is een maximale omvang 

van de organisatie van 675 FTE en bijgevolg een jaarlijkse besparing op de apparaatskosten van € 

4.875.000  per 2015, en het beperken van de inhuur tot maximaal € 13 mln. 

 

Onder de noemer “De toekomst begint nu” is een programma gestart om een organisatieverandering 

door te voeren die de hiervoor beschreven ambities moet waarmaken. Het programma voorziet in: 

1. Meer focus en samenhang brengen in de inhoudelijke koers van de organisatie (strategische 

agenda leidend; werken vanuit integrale opgaven i.p.v. beleidsdomeinen). 

2. Een kleinere, efficiëntere en effectievere organisatie met een omvang van max. 675 FTE, die 

toegerust is op haar taken nu en in de toekomst. 

3. Een kleinere overhead (slanke en adequate bedrijfsvoering; standaardisatie van producten en 

processen), waardoor een groter deel van de beschikbare capaciteit kan worden ingezet in het 

primaire proces (om buiten het verschil te maken). 

4. Een cultuurverandering bij management en medewerkers met als speerpunten: 

resultaatgerichtheid, versterken van samenwerking (in- en extern), nemen van 

verantwoordelijkheid en geven van vertrouwen, externe gerichtheid.  

5. Flexibel en breed inzetbare medewerkers om ook bij veranderende omstandigheden snel en 

adequaat te kunnen schakelen tussen taken. Medewerkers zijn als specialist niet gebonden aan een 

bepaalde taak, maar excelleren als professionals in de (wisselende) taken die bestuur en 

management van hen vragen. 

 

Tot nu hebben wij in het kader van het programma de volgende resultaten bereikt: 

 Onze inhoudelijke ambities zijn vertaald naar een Strategische Agenda, die leidend is bij het 

verder vormgeven van onze inhoudelijke activiteiten en taken. 

 Er ligt een basisvisie om te komen tot een compactere en efficiëntere bedrijfsvoering (lagere 

overhead). 

 Er is een nieuwe organisatie-indeling gemaakt met minder afdelingen en teams (en dus een kleiner 

management) en met een logischer clustering van taken en verantwoordelijkheden.  

 Corresponderend met de nieuwe organisatie-indeling is een nieuw management benoemd (directie, 

afdelingsmanagers en teamleiders). 
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 Met het Concern Management Team (CMT; bestaande uit directie en afdelingsmanagers) is 

succesvol gewerkt aan teambuilding en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de 

organisatie van de toekomst. 

 Met het oog op flexibele inzet van medewerkers en optimale mobiliteit (nodig om de 

krimpdoelstelling voor de organisatie te kunnen behalen) zijn wij met vakbonden en OR een 

moderner sociaal beleid overeen gekomen en werken wij aan het breder inzetbaar en mobiel 

maken van medewerkers. 

 Met de verhuizing in april is overgestapt op een nieuw werkconcept met tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken. De open en transparante huisvesting draagt bij aan een betere interne 

samenwerking en dus aan meer integraliteit. 

 Het aantal medewerkers (bezetting, in FTE) is gedaald van 842 FTE in oktober 2011 tot 797 FTE 

in juli 2012. Deze daling is vooral bereikt door het beëindigen van tijdelijke aanstellingen. Het 

aantal medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd daalde in de genoemde periode van 

770 tot 759. Gelet op de sowieso te verwachten uitstroom (o.a. mensen die binnenkort de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken, natuurlijk verloop) en de effecten van de uitvering van het 

mobiliteitsbeleid (waarmee nog maar net is gestart), verwachten wij de doelstelling van 675 FTE 

in 2015 te kunnen realiseren. 

 

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan de organisatie-inrichting met het opstellen van 

formatieplannen per team. Hierin wordt per team vastgesteld welke functies en in welke aantallen 

nodig zijn om onze taken uit te voeren (binnen het kader van max. 675 FTE totaal). Ook wordt verder 

gewerkt aan de cultuuromslag. De teamleiders, die in juli 2012 benoemd zijn, zullen hierin een 

belangrijke rol gaan vervullen met het CMT. 

 

In de vergadering van de cie BEM van 24 september 2012 zal de provinciesecretaris door middel van 

een presentatie dieper ingaan op de stand van zaken en een doorkijk geven naar de komende maanden. 

Uiteraard is er dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de provinciesecretaris en/of de 

portefeuillehouder. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

 

 

 

De secretaris, H. Goedhart 

 


