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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsnotitie leerpunten evaluatierapport huisvesting 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Op 17juni 2013 hebben wij met Uw Staten gesproken over het rapport van Twynstra Gudde over de wijze waarop 
de verkoop van het oude provinciehuis en (juridische-)afwikkeling ervan heeft plaatsgevonden.  
 
In de (bijgevoegde) voortgangsnotitie nemen we u mee met de wijze waarop wij met onze organisatie invulling 
hebben gegeven aan de leerpunten uit het rapport en tot een gedegen aanpak zijn gekomen waarin niet alleen 
een aantal praktische verbeteracties worden opgepakt, maar ook wordt gewerkt aan een cultuurverandering van 
de organisatie. 
Deze gewenste cultuurverandering is de meest uitdagende opdracht. Een verandering kan pas vorm worden 
gegeven als er een gedeeld beeld is van de huidige cultuur, de gewenste cultuur en de wijze waarop deze 
verandering moet worden gerealiseerd en verankerd in de organisatie. Er zijn daartoe in de afgelopen periode 
een aantal gesprekken gevoerd met de onderzoekers, maar ook met het management en medewerkers om hier 
een gedeeld beeld en opvatting over te krijgen. 
 
Wij hebben een zevental (on)gewenste gedragspatronen geformuleerd. Deze zijn in bijgevoegde notitie 
opgenomen. Deze patronen zullen worden meegenomen in het lopende activiteiten veranderprogramma van de 
organisatie (“De toekomst begint nu”) zodat ze goed verankerd worden en onderdeel uitmaken van de 
veranderagenda.  
 
Daarnaast zijn rondom het thema risicomanagement een aantal concrete acties in gang gezet.  
 
 
Voorgeschiedenis 
17-6-2013: Rapport Twynstra Gudde “Evaluatie huisvesting (5-6-2013) 
 
Essentie / samenvatting: 
Met deze Statenbrief en bijgevoegde notitie willen wij u actief informeren over de wijze waarop wij de leerpunten 
uit het Twynstra Gudde rapport concreet invulling hebben gegeven.  
 



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
We beogen met deze aanpak een cultuurverandering te realiseren. 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

- Ten aanzien van de genomen concrete maatregelen zullen wij u informeren via de PenC producten. 
- De concerncontroller zal een onderzoek doen naar de kwaliteit van het risicomanagement bij grote projecten. De 
rapportage zult u te zijner tijd aangeboden worden. 

- Eens in het halfjaar geeft de provinciesecretaris in de commissie BEM een presentatie over de stand van zaken 

rondom de veranderopgave, hierin worden de leerpunten opgenomen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en bijgevoegde voortgangsnotitie. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


