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VOORTGANGSNOTITIE LEERPUNTEN EVALUATIERAPPORT HUISVESTING 

 

 

1. Inleiding 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 17 juni 2013 is door Gedeputeerde Staten  

aangegeven dat zij alle aanbevelingen uit het evaluatierapport Huisvesting zullen overnemen. Deze 

aanbevelingen zijn door Twijnstra & Gudde geformuleerd in de vorm van negen leerpunten.  Door 

Gedeputeerde Staten is toegezegd de Provinciale Staten te informeren over een aantal van de 

genomen maatregelen. Daartoe strekt deze notitie. 

Het is verleidelijk om aan deze leerpunten een actieplan te koppelen. De vraag is dan of in de 

toekomst in soortgelijke situaties daadwerkelijk ander gedrag wordt ingevuld. De aard van sommige 

leerpunten raken namelijk ook aan de cultuur van de organisatie. Er is daarom gekozen voor een 

benadering, waarbij gereflecteerd is op de bevindingen van Twijnstra & Gudde en de vraag gesteld 

waarom zaken zijn gelopen zoals ze zijn gegaan. Welke onderliggende patronen gaan daar achter 

schuil en is de organisatie in staat deze patronen te doorbreken? Daarmee wordt meer een 

veranderrichting bepaald waaraan bepaalde activiteiten kunnen worden gekoppeld. Met name op 

het punt van risicomanagement zijn daarnaast een aantal concrete akties geformuleerd. 

In deze notitie wordt allereerst een korte samenvatting gegeven van de observaties van Twijnstra & 

Gudde (paragraaf 2). Vervolgens is aangegeven op welke wijze de organisatie zelfreflectie heeft 

ingevuld met betrekking tot deze observaties. In paragraaf 3 worden (on)gewenste gedragspatronen 

geduid. Tenslotte wordt in paragraaf 4 aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan ander gedrag en 

een aantal concrete akties.  
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2. Observaties van Twijnstra & Gudde 

2.1. Referentiekader Good Governance en Risicomanagement 

Het evaluatieonderzoek heeft als doel om als organisatie te leren uit het verleden. Belangrijk element 

daarbij is dat niet alleen naar het feitelijk handelen wordt gekeken, maar ook naar de onderliggende 

patronen die leiden tot een bepaald gedrag in een bepaalde situatie. Pas als patronen doorbroken of 

bijgesteld kunnen worden is sprake van leren door een organisatie (zgn double loop learning). Om 

patronen ter kunnen herkennen is een referentiekader nodig. Door Twijnstra & Gudde is Good 

Governance en Risicomanagement als referentiekader gehanteerd.  

De provincie Utrecht definieert integraal risicomanagement als volgt: “Een systeem dat op een gestructureerde wijze 

organisatierisico’s in kaart brengt en deze op een voor de organisatie economische wijze beheerst, zodanig dat 

sprake is van het managen van effecten van onzekerheden op doelrealisatie op alle sturingsniveaus en het behalen 

van de doelstellingen op een zo optimaal mogelijke wijze kan gebeuren.” 

 

Good Governance van de provincie omschrijven wij daarbij als volgt: “Het waarborgen van de onderlinge 

samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden binnen de provincie gericht op een efficiënte en 

effectieve realisatie van de doelstellingen, evenals het daarvoor op een transparante wijze communiceren en 

verantwoording afleggen ten behoeve van PS.” (blz 3, 4) 

 

2.2. Analyse good governance 

Door Twijnstra & Gudde is het referentiekader Good Governance verder uitgewerkt (zie rapport 

bijlage 4).  

In de analyse zijn door Twijnstra & Gudde de onderwerpen sturen / beheersen en 

verantwoorden/toezicht houden samen genomen. Uit de informatie, verkregen door interviews en 

het bestuderen van documenten, heeft Twijnstra & Gudde vervolgens de krachten en 

kwetsbaarheden van de provincie gedestilleerd met betrekking tot Good Governance (blz 55/56). 

Voor het leren zijn met name de kwetsbaarheden relevant. Daarbij wordt oa gewezen op het belang 

dat signalen tijdig het juiste managementniveau bereiken voor sturing en beheersing, het invullen 

van het interne opdrachtgeverschap en het handelen onder tijdsdruk en in een crisissituatie. 

Bij de analyse van het handelen van de provincie heeft Twijnstra &Gudde een aantal aspecten gezien 

welke zich een aantal malen voordoen. Deze noemen zij patronen. Samenhangend met de 

eerdergenoemde krachten en kwetsbaarheden worden door Twijnstra & Gudde twee patronen 

benoemd, te weten het handelen naar aanleiding van signalen en groepsdenken. Het verschijnsel 

‘groupthink’ is door Irving Janis gedefinieerd als een fenomeen, waarbij een groep die kan bestaan 

uit op zich zeer bekwame personen, zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit 

van groepsbesluiten vermindert. Er is dan geen ruimte voor een kritische overweging van de feiten. 

 

2.3. Analyse risicomanagement 

Door Twijnstra & Gudde is het referentiekader inzake risicomanagement verder uitgewerkt (zie 

bijlage 4). Relevante onderzoekselementen zijn daarbij het regelmatig uitvoeren van risicoanalyses, 

het treffen van beheersingsmaatregelen, de kaders en implementatie mbt risicomanagement.  
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Uit de informatie, verkregen door interviews en het bestuderen van documenten heeft Twijnstra & 

Gudde de krachten en kwetsbaarheden van de provincie Utrecht met betrekking tot 

risicomanagement geïdentificeerd. Dit aan de hand van de onderzoekselementen uit het 

referentiekader, te weten; kaders, uitvoering en risicobeheersing (blz 65/67). Voor het leren zijn met 

name de kwetsbaarheden relevant, waarbij oa gesteld wordt dat project specifieke kaders rondom 

risicomanagement niet altijd aanwezig zijn, in de uitvoering van risicoanalyses de focus op één aspect 

“blind” kan maken en dat bij afwezigheid van risicoanalyses niet meer vooraf en proactief beheerst 

wordt. 

 

2.4. Leerpunten  

Op basis van de reconstructie van de betekenisvolle momenten en de analyse heeft Twijnstra & 

Gudde een negental leerpunten geformuleerd. Deze hebben een bredere reikwijdte en kunnen ook 

van toepassing zijn voor andere provinciale projecten en lijnactiviteiten.  

 

1. Als er sprake is van een project of een programma, richt het dan als zodanig in, en zorg dat 

meerdere disciplines expliciet vertegenwoordigd zijn.  

Projectmatig werken en -sturen kan verstevigd worden met als aandachtspunt het ambtelijk 

opdrachtgeverschap. 

 

2. Risicoanalyse en risicomanagement zijn van de gehele organisatie. Zorg ervoor dat het 

daadwerkelijk wordt toegepast als onderdeel van integraal lijn- en projectmanagement. 

Zorg ervoor dat risicoanalyse en risicomanagement daadwerkelijk wordt toegepast als onderdeel van 

integraal project- en lijnmanagement. Pas hierbij geen top-down benadering toe, dwing het niet van 

boven af, maar zorg dat risicoanalyse en -management op de werkvloer wordt geaccepteerd en 

toegepast.  

 

3. Bepaal voor (grote) projecten vooraf expliciet de risicofocus 

Stel vooraf expliciet een risicofocus vast, oftewel de ongewenste topgebeurtenis. Dit geeft focus aan 

de risicoanalyse en zorgt daarmee voor scherpte en concreetheid aan de geïnventariseerde risico’s. 

Zorg ervoor dat dit aansluit bij hetgeen waar op alle niveaus wordt gestuurd (ambtelijk, bestuurlijk en 

door de Staten).  

 

4. Het uitvoeren van risicoanalyses is teamwerk 

De kracht van een goede risicoanalyse schuilt in het samenbrengen van diverse invalshoeken en 

visies waarbij ruimte is voor een kritisch tegengeluid. Zorg ervoor dat op regelmatige basis expliciet 

gesproken wordt met meerdere personen aan tafel waarin deze beelden en risico’s gedeeld worden.  

 

5. Sta (ook in crisissituaties) expliciet stil bij de consequenties en risico’s van de besluiten 

Specifiek in crisissituaties of andere momenten wanneer de tijdsdruk hoog is en slagvaardigheid 

gevraagd wordt is het cruciaal om gas terug te nemen en expliciet stil te staan bij de consequenties 

en risico’s van de besluiten of te treffen beheersmaatregelen.  
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6. Borg checks & balances en kritische houding 

Expliciteer checks & balances. Gegeven de antecedenten van crisissituaties en situaties waarin sprake 

is van urgente opgaven, zijn dergelijke situaties vatbaar voor het verschijnsel groepsdenken. Dit is 

met checks & balances te voorkomen.  

 

7. Zorg bij transities en personele wisselingen voor een borging van afspraken en archivering 

Bij personele wisselingen dienen taken en verantwoordelijkheden expliciet belegd én overgedragen 

te worden. Zorg dat de sturing en verantwoordingslijn helder is. Daarnaast geldt dat wanneer 

projecten afgerond worden deze ook correct beëindigd worden inclusief deugdelijke archivering.  

 

8. Zorg voor een zorgvuldige vastlegging van informatie, ook als er sprake is van vertrouwelijke 

overleggen 

Zorg dat de verstrekte informatie welke onder geheimhouding valt, bijvoorbeeld vanuit 

vertrouwelijke fractievoorzitttersoverleggen beter wordt vastgelegd. Dit draagt bij aan beter inzicht 

in de verantwoording van GS aan PS achteraf. 

 

9. Overweeg, nog meer dan in traject verkoop is gedaan, om Provinciale Staten in crisissituaties 

specifieker te informeren door inzicht te geven in belangrijke documenten, desnoods onder 

geheimhouding en alleen ter inzage bij de griffie. 
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3. Gedragspatronen en leerpunten 

 

3.1. Identificeren van gedragspatronen 

Door GS is aangegeven dat zij de leerpunten van Twijnstra & Gudde onderschrijven. De vraag is dan 

hoe kom je van leerpunten tot daadwerkelijk leren? Met andere woorden, hoe zorg je ervoor dat in 

de toekomst in gelijksoortige situaties niet hetzelfde gedrag ontstaat. Een aantal leerpunten kunnen 

vrij makkelijk worden vertaald naar instrumenten en akties. Maar de vraag is dan of deze 

instrumenten daadwerkelijk worden toegepast. Wat zijn de onderliggende patronen die het gedrag 

van management, bestuurders en medewerkers bepalen? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is door de directie het initiatief genomen om naar 

aanleiding van het evaluatierapport een aantal leergesprekken te organiseren met als enig doel te 

reflecteren op de bevindingen uit het evaluatierapport. Dit zijn open gesprekken waarbij is terug 

gekeken naar wat er is gebeurd en waarom. Daarbij hebben deelnemers hun eigen observaties en 

opvattingen kunnen inbrengen en delen. Door het besloten karakter van de gesprekken zijn 

onderliggende patronen scherper naar voren gekomen. De reflectieve gesprekken hebben 

plaatsgevonden op alle niveaus: bestuur, directie, management en medewerkers. 

 

 

3.2. Zeven (on)gewenste gedragspatronen 

Vanuit het perspectief van Good Governance en Risicomanagement, zoals dat door Twijnstra & 

Gudde is benoemd, zijn op grond van deze reflecties een aantal gedragspatronen onderkend die 

aandacht behoeven. Het is goed mogelijk om de richting van de veranderingen te duiden. Nader 

bezien kan worden in hoeverre het wenselijk en mogelijk is de gewenste verandering van een of 

meerdere gedragspatronen SMART te expliciteren. Dit vergt dan nader onderzoek. Onderstaand 

worden de gewenste veranderingen van gedragspatronen kernachtig geduid. 

 

• Van taakgericht naar resultaatgericht: medewerkers voeren hun taak vaak goed uit, maar 

hebben onvoldoende zicht en/of laten zich onvoldoende leiden door het gewenste resultaat wat de 

organisatie als geheel nastreeft. 

 

• Van samenspraak en tegenwerking naar tegenspraak en samenwerking: er wordt veel 

overlegd, maar niet dat wil niet zeggen dat iedereen zich conformeert aan de gemaakte keuzes en 

afspraken. Dat leidt tot –veelal onbewuste – tegenwerking. Wat we willen is dat tegengeluiden van 

medewerkers meer worden bevorderd en positief gewaardeerd. Door een transparante afweging 

van de verschillende opvattingen en belangen ontstaat dan meer basis voor echte samenwerking. 

 

• Van bespreken naar uitspreken, afspreken en aanspreken: In het verlengde van het vorige 

punt kan winst worden geboekt door het maken van heldere resultaatsafspraken met medewerkers 

met bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit wordt pas echt effectief als 

medewerkers ook worden aangesproken op de behaalde resultaten. 

 

• Van  goedgelovigheid naar gerechtvaardigd vertrouwen: het expliciet neerleggen van 

verantwoordelijkheden bij medewerkers is gebaseerd op het vertrouwen in de professionaliteit van 

deze medewerkers. Dit vertrouwen moet dan wel gebaseerd zijn op het feitelijk handelen en 
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presteren. Er moet sprake zijn van het (kunnen) afleggen van verantwoordelijkheid. Het gaat daarbij 

over richting, ruimte, resultaat en rekenschap.  

 

• Van risicomijdend denken naar risicobewust handelen: Het kader en de instrumenten voor 

risicomanagement is aanwezig. Er wordt wel over risico’s gedacht, maar niet altijd uitgesproken en 

daardoor onvoldoende pro-actief geadviseerd en gehandeld met betrekking tot risico identificatie en 

het treffen van beheersmaatregelen.  

 

• Van vrijblijvend opdrachtnemerschap  naar professioneel  opdrachtgeverschap: meer 

afspreken en aanspreken vereist dat medewerkers vooraf scherper nadenken of zij een opdracht 

kunnen realiseren en accepteren. Aan de andere kant mag van het management worden verwacht 

dat zij scherper hun opdrachtgeversrol invullen in termen van richting, te bereiken resultaten, 

randvoorwaarden en beschikbare middelen. Het ‘spel’ van opdrachtnemer- en opdrachtgever moet 

scherper gespeeld worden. De vrijblijvendheid voorbij. 

 

• Van inzetten van medewerkers op basis van kwantiteit naar inzetten op kwaliteit: Om goede 

resultaten te kunnen bereiken moeten de juiste medewerkers op het juiste moment worden ingezet. 

Dat vergt meer transparante afwegingen van het management in termen van prioriteit, 

professionaliteit en continuïteit. 
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4. Veranderen door te doen 

 

4.1. Werken aan ander gedrag 

Verandering begint bij bewustwording. Door het expliciteren van zeven (on)gewenste 

gedragspatronen is de eerste stap gezet. In het kader van het veranderproces “De Toekomst Begint 

Nu” is de visie op de organisatie van de toekomst vertaald naar een veranderopgave aan de hand van 

vijf veranderthema’s, te weten Buiten beter presteren, rolbewust leiderschap, medewerker van de 

toekomst, bedrijfsvoering met toegevoegde waarde en inrichting organisatie.  

 

Het is duidelijk dat de verandering van bovengenoemde gedragspatronen inhoud en betekenis 

moeten krijgen in de uitwerken van deze vijf veranderthema’s. Dat doen we op basis van de 

‘principes van procesmatig veranderen’, te weten fungeren als team, werken op basis van een 

heldere en gedeelde visie, sturen op gestelde doelen/veranderacties en veranderen door te doen. 

 

In de veranderagenda worden akties benoemd die invulling geven aan de veranderthema’s. Daarbij 

gelden de bovengenoemde zeven gedragspatronen als referentiekader: op welke wijze kunnen de 

veranderacties maximaal bijdragen aan de gewenste verandering van gedrag? Op deze wijze wordt 

invulling  gegeven aan de leerpunten die betrekking hebben op Good Governance. Leren door te 

doen.  

 

 

4.2. Akties risicomanagement 

Door Twijnstra & Gudde is een aantal leerpunten aangereikt die betrekking hebben op 

risicomanagement met een meer actiegericht karakter. Deze zijn en worden ook opgepakt. In 

onderstaand schema is een overzicht opgenomen. 

 

thema 
 

lopende akties akties 2014 

risicomanagement is 
verantwoordelijkheid van het 
management 

verantwoordelijkheid van de lijn voor 
bijdrage in risicoparagraaf in begroting is 
aangescherpt 

vergroten kwaliteit en actualiteit 
beheersing maatregelen in Naris 

 de visie op control is herijkt en vastgesteld. 
 

verschillende rollen mbt risicomanagement 
zijn aan medewerkers opgedragen zodat 
duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk 
(lees aanspreekbaar) is 

 er zijn businesscontrollers in de lijn 
aangesteld met risicomanagement als 
expliciet aandachtsgebied.  

doorlopen professionaliseringstraject voor 
businesscontrollers 

risicomanagement bij (grote) 
projecten en programma’s 

de projectleiders en programmamanagers 
zijn gewezen op hun verantwoordelijkheid 
voor risicomanagement, w.o het 
identificeren en expliciteren van risico’s en 
beheersingsmaatregelen. 

doorlichting van de kwaliteit van 
risicomanagement van een aantal 
bedrijfskritische projecten ovv de 
concerncontroller 

  de projectopdrachten worden scherper 
geformuleerd, getoetst en besproken 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

crisismanagement crisisprotocol is aangescherpt en 
vastgesteld 

 

 


